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  زيظــــتق

 ًدٙس زباط تسٍٙ اهعالًٞ 

 اهػاطسٜ بّ عٌس ضامل بّ عبد اهلل

 

امدًا هلـذا وضمٕمـؾ قمٚمـؿ اًمٗم٘مـف قِمـ ،يـف ذم اًمـد  احلٛمد هلل اًمذي أُمـر سم٤مًمتٗمّ٘مـ

وصـغم اهلل وؾمـٚمؿ  ،٥م قمغم ُمٕمرومتف احلـل  واحلـراأ أسمـد أسمـديـورشمّ  ،يـاًمد  

َػَ ًا يُ ْر َخَ هِ بَِ اهللُ دْ رِ ُيَ نْ َمَقمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًم٘م٤مئؾ: )) (( وقمـغم لًمـف ينِ  افَد  ِف  هُ ؼ 

  .يـٜم٤م هذا إمم يقأ اًمد  يقُمِ  ـْ ُمِ  شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤منٍ  ـْ وُمَ  ،وصحبف أمجٕملم

 أُم٤م سمٕمد: 

ي٤مر احلرضـُمٞم٦م يمت٤مب اًمٜمبذة ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف ًمٚمحبٞم٥م اجلٚمٞمؾ ُمٗمتل اًمدّ  وم٢منّ 

ٟمٗمٕمٜم٤م سمف لُملم، اإلُم٤مأ قمبداًمرْحـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اعمِمٝمقر رْحف اهلل شمٕم٤ممم و

يٙمـقن هـق اًمٙمتـ٤مب إو   هق يمت٤مب صٖمػم طمجٛمـف يمبـػم وم٤مئدشمـف، ويٙمـ٤مد أنْ 

سمف ذم أُم٤ميمـ يمثػمة واؾمتٗم٤مد ُمٜمف  اًمٜمٗمعُ  ًمألـمٗم٤م  اعمبتدئلم ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف وىمد قمؿّ 

 ْب ٘مـر  سـّٝمؾ ُمٕم٤مٟمٞمـف ويُ ام أٟمف سمح٤مضم٦م إمم ْشح يُ وسمِ  لمَ بتدئِ اًمٙمثػم ُمـ اًمٓملب اعمُ 

سمٕمٞمده وم٘مد ىم٤مأ اًمسّٞمد اًمٗم٤مضؾ قمٚمقي سمـ قمبداهلل سمـ طمسلم اًمٕمٞمـدروس سمـ٤مر  

ـتقومِ ْس طم٤ًم ُمُ اهلل ومٞمف سمنمطمف ْْش  ح٤ًم عم٘م٤مصـده، ومجـزاه اهلل قمـغم ٞم٤ًم ٕسمقاسمـف وُمقض 

  .ذًمؽ ظمػم اجلزاء
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ّمـ٤ًم ًمقضمٝمـف اًمٙمـريؿ إّٟمـف يٜمٗمع سمف إُم٦م وجيٕمٚمف ظم٤مًمِ  ؾم٠م  اهلل شمٕم٤ممم أنْ أو

ضمـدير، وصـغم اهلل قمـغم ؾمـٞمدٟم٤م حمٛمـد وقمـغم لًمـف قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م 

 وصحبف وؾمٚمؿ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

  يمتبف اًمٗم٘مػم إمم اهلل

 ؾم٤ممل سمـ قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري

 اهلل قمٜمف لُملم ٤مُمدير رسم٤مط شمريؿ قمٗم

 هـ11/11/1431سمت٤مريخ 

 أ1/11/3119اعمقاومؼ 
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 زيظــــتق

 ًفي تسٍٙ

  املػٔ٘ز بّ ذلٌد بّ ضامل بّ حفٚغاهعالًٞ عوٛ 
 

يـ سمجــ٤مه أْشا اعمرؾمــٚملم ؾمــٞمدٟم٤م ٝمٜمــ٤م ذم اًمــد  احلٛمــد هلل وٟمســ٠مًمف أن يٗم٘مّ 

 ؿ قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم إمم يقأ اًمديـ، أُم٤م سمٕمد...حمٛمد ولًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم وؾمٚمّ 

ٟمٔمري ذم هذا اًمنمح ًمٙمت٤مب اًمٜمبذة ًمٚمحبٞم٥م اًمٕملُمـ٦م  طم٧ُم وم٢مين ىمد ّس 

ُمٗمتل طمرضُمقت ؾمٞمدٟم٤م قمبداًمرْحـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اعمِمٝمقر ومرأيتف ُمٗمٞمدًا 

ؾمـٝم٤م ٕٟمـف أوضـد ُمـدًمقهل٤م ومجـزا اهلل أو يُ  (اًمٜمبـذة) ُس ؿم٤مء اهلل عمـ يـدرُ  إنْ  در 

يمام يٜمٗمع هبذا اًمنمح  ظمػمًا ُمـ ىم٤مأ سمجٛمع هذا اًمنمح اعمب٤مر  وأؾم٠مًمف شمٕم٤ممم أنْ 

ٟمٗمع سم٠مصٚمف، وٓ ؿمؽ أن هذا مم٤م يد  قمٚمٞمف احلدي٨م اًمنميػ سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمـؾ 

ًمإلٟمس٤من إٓ ُمـ صملث، وهذا ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي ُيٜمتٗمع سمف، وىمْدر آٟمتٗم٤مع يٙمقن 

قمغم ىمدر اإلظملص ذم اًمٕمٛمـؾ واهلل يرزىمٜمـ٤م مجٞمٕمـ٤ًم اإلظمـلص ذم اًمٕمٛمـؾ ُمـع 

 صلح اًمٜمٞم٤مت. 

 وطمرر سمبٚمد شمريؿ                

 هـ1431حمّرأ ُمـ اًمٕم٤مأ اجلديد  11سمت٤مريخ     

 ويمتبف اًمٗم٘مػم إمم اهلل               

 قمكم اعمِمٝمقر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ          

 سمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل ا          

 قمٗم٤م اهلل قمٜمف لُملم                    
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 زيظــــتق

 ز اإلضالًٛ ّاملفم

 املػٔ٘زاهعالًٞ أبٛ بلس اهعدُٛ بّ عوٛ 

 

ؿم٤مء إمم ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ وـم٤مًمبٞمف، واًمّمـلة واًمسـلأ  ـْ ؼ ُمَ احلٛمد هلل اعمقوم  

قمغم ؾمٞمد إُم٦م حمٛمـد سمــ قمبـداهلل وقمـغم لًمـف وصـحبف وشم٤مسمٕمٞمـف، وُمــ شمـبٕمٝمؿ 

 :وسمٕمد .ٖمٜمٞمفًمٙمؾ اُمرئ ُمٜمٝمؿ ؿم٠من يُ  سم٢مطمس٤من  إمم يقأٍ 

بذة اإلُم٤مأ اًمٕملُم٦م احلبٞمـ٥م قمبـداًمرْحـ سمــ حمٛمـد ًمٜمٌ  خمتٌٍم  ومٝمذا ْشٌح 

ــدروس ضمٝمــدًا  ــداهلل اًمٕمٞم ـــ قمب ــقي سم ــف ضم٤مُمٕمــف اًمســٞمد قمٚم ــذ  ومٞم اعمِمــٝمقر، سم

اإلسمـراز هلـذه اًمٜمبـذة ُمـع ْشطمٝمـ٤م.. وٓ  ُمِمٙمقرًا، ويم٤من ًمف هبذا اجلٝمد ؾم٤مسم٘م٦مُ 

يمثػمًا ُمـ ؿمـٞمقظمٜم٤م  ٦م ذم ُمقضققمٝم٤م ًمٚمٓم٤مًم٥م اعمبتدئ وظم٤مص٦م أنّ ٤م ُمٝمٛمّ هنأ ؿمّؽ 

 ىمد أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م وإمم ٟمٗمٕمٝم٤م ويمثرة وم٤مئدهت٤م.

سمـدي وضمٝمـ٦م ٟمٔمـري ومٞمـف.. ُمـ٤م مجٕمـف ُٕ  نمح قمـكمّ ًمٚم رض اجل٤مُمعُ قموىمد 

ُمـ أهـؾ اًمٗم٘مـف اًم٘مـ٤مدريـ قمـغم إسمـداء اًمـرأي اًمـراضمد ذم  واحل٘مٞم٘م٦م أٟمٜمل ًمس٧ُم 

طمــ٤ًم ًمٓمٚمــ٥م اجلــ٤مُمع شمِمــجٞمٕم٤ًم ًمــف.. وومرَ  وًمٙمٜمــل اؾمــتجب٧ُم : اعمٜم٘مــق  واعمٕم٘مــق 

 سمخدُمتف هلذه اًمٜمبذة اعمٗمٞمدة..
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دئ قمٚمـؿ واًمراهمـ٥م ذم ظمدُمـ٦م ُمبـ٤م دْ جِ أمتٜمك قمغم هذا اًمٓم٤مًم٥م اعمُ  ويمٜم٧ُم 

ٕمـؼم  قمــ سمٕمرض اًمٜمبذة سم٠مؾمٚمقب يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمزُم٤من وأهٚمـف، ومٞمُ  هيتؿّ  اًمٗم٘مف أنْ 

شمٕم٘مٞمدًا ُمـ قمبـ٤مرات اًمٗم٘مٝمـ٤مء اعم٠مًمقومـ٦م، إضـ٤موم٦م  أىمّؾ  سمٕمض ُمس٤مئؾ اًمنمح سمٚمٖم٦مٍ 

ة قمـــ ْشح اًمٙمٚمــامت اخل٤مصــ٦م سمٛمقضمبــ٤مت ٕمــؼّم اعمُ  ظ٤مٗمــإمم شمٚمٓمٞمــػ سمٕمــض إًم

مم اؾمــتخداأ أًمٗمــ٤مظ وم٤مًم٘مــ٤مُمقس اًمٚمٗمٔمــل اعمٕمــ٤م   تــ٤مج إاًمٖمســؾ وأؿمــب٤مهٝم٤م، 

 ذًمـؽ. إٓ أنّ  ـْ ضمـقن ُِمـًمٞمس٧م ُمٙمِمـقوم٦م اعمٕمٜمـك، وإن يمـ٤من اًمسـ٤مسم٘مقن ٓ يتحرّ 

تـ٤مر هلـ٤م ُمــ إًمٗمـ٤مظ ُمـ٤م ُي  عمبتدئلم ُمـ اًمبٜمـلم واًمبٜمـ٤مت اًمٞمـقأ جيـ٥م أنْ اخم٤مـمب٦م 

 ٝمؿ وومٝمٛمٝمؿ  اعمحدود.يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٜمّ 

وقمغم يمؾ طم٤م  وم٤مًمنمح ُمـ طمٞم٨م اؾمتٞمٕم٤مسمف ٕهـؿ ُمقاضـٞمع اًمٜمبـذة ىمـد 

تف وزاد قمٚمٞمٝم٤م سمبٕمض آومؽماض٤مت وإًمٖم٤مز اعمتداوًم٦م قمٜمد اًمٗم٘مٝمـ٤مء، أورم ُمٝمٛمّ 

 وم٠موم٤مد وأضم٤مد.

يٜمٗمـع سم٤مًمٜمبـذة  ومجزاه اهلل ظمػمًا وزاده ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمـؿ، وٟمسـ٠م  اهلل أنْ 

 ؼ اًمٜم٤مؿمئ٦م ًملؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اجلٝمد اًمٜم٤مومع.يقومّ  ٤م وأنْ ٝموْشطم

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ

 أيب سمٙمر اًمٕمدين سمـ قمكم اعمِمٝمقر       

 هـ1431/حمرأ/11                                                                                     

               



 (13) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 زيظــــتق

 عٌٚد داز املصطفٟ هودزاضا  اإلضالًٚٞ 

 بّ ذلٌد بّ ضامل بّ حفٚغ عٌس اهعالًٞ
 

اهلل وؾمـٚمؿ قمـغم احلٛمد هلل، وُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا يٗم٘مف ذم اًمديـ، وصـغم 

 اعمبٕمقث رْح٦م ًمٚمٕم٤معملم ولًمف وصحبف وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقأ اًمديـ .

ف ذم اًمّديـ ُمٗمتـ٤مح يمـؾ ظمـػم وؾمـب٥م إلىم٤مُمـ٦م أُمـر اهلل  أُم٤م سمٕمد: وم٢من اًمتٗم٘مُّ

واًمقوم٤مء سمٕمٝمده واًم٘مرب ُمٜمف، وىمد درج ظمٞمـ٤مر إُمـ٦م قمـغم آقمتٜمـ٤مء سمـ٠موٓدهؿ 

يــ اهلل، يرسمـقهنؿ سمّمـٖم٤مر وصٖم٤مرهؿ ُمٜمذ اًمٓمٗمقًم٦م ذم شمرسمٞمتٝمؿ وشمٗم٘مـٞمٝمٝمؿ ذم د

اًمٕمٚمؿ ىمبؾ يمبـ٤مره، وىمـد أًّمٗمـقا اعمختٍمـات اعمب٤مريمـ٤مت اًمٜم٤مومٕمـ٤مت اعمٜمـػمات ذم 

اًمٗم٘مف اًمنميػ، وُمٜمٝم٤م ٟمبذٌة ًمٚمٕملُمـ٦م اًمٕمـ٤مرا سمـ٤مهلل ُمٗمتـل اًمـدي٤مر احلرضـُمٞم٦م، 

وراىمل اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞمـ٦م، اإلُمـ٤مأ قمبـد اًمـرْحـ سمــ حمٛمـد سمــ طمسـلم اعمِمـٝمقر، 

٤مدق اعمخٚمص، قمٚمٞمف رْحـ٦م اهلل ورضـقاٟمف، ومٙم٤مٟمـ٧م يمَتَبْتَٝم٤م َيُد ذًمؽ إيمرأ اًمّم

أىمرب ًمٚمٜمٗمع واًمٗمتد، وىمد اقمتٜمك ؾم٤مسم٘م٤ًم سمٓمب٤مقمتٝم٤م ؾمٞمدي اًمقاًمد حمٛمد سمـ ؾم٤ممل 

ـَؼ اهلُل اًمراهِمـ٥َم ذم اّمـٞمؾ اًمٕمٚمـقأ  سمـ طمٗمٞمظ رْحـف اهلل ور  قمٜمـف، وىمـد وومَّ

اًمٜم٤مومٕم٤مت، وؾمٚمق  ؾمبٞمؾ أهؾ اًمدرضم٤مت اًمراومٕم٤مت، اًمسٞمد قمٚمقي سمـ قمبداهلل 

ًمٕمٞمـدروس ًمنمـح هـذه اًمٜمبـذة اًمٚمٓمٞمٗمـ٦م اًمٜم٤مومٕمـ٦م وشم٘مٞمٞمـد اعمسـ٤مئؾ سمـ طمسـلم ا



 (13) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

اعمٝمّٛم٦م اعمٗمٞمدة اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، ومب٤مر  اهلل ذم ؾمٕمٞمف وؿمٙمره، ويَمَت٥َم اًم٘مبق  واًمٜمٗمـع 

 ًمٙمؾ ُمـ ىمرأه٤م وشم٠مُّمٚمٝم٤م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ      

 اسمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل                                                                            

 هـ11/1/1431                                                                 

 

 

 

              



 (14) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 تزمجة مؤلف الهبذة احلبيب عبدالزمحو املصهور

 :نسبه 

احلبٞم٥م ُمٗمتل اًمدي٤مر احلرضُمٞم٦م اًمسّٞمد هق اإلُم٤مأ اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحرير 

قمبداًمرْحـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم سمـ قمٛمر سمـ قمبداهلل سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر، 

ويٜمتٝمل ٟمسبف إمم ؾمٞمدٟم٤م احلسلم اًمسبط سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واسمـ وم٤مـمٛم٦م 

 اًمزهراء سمٜم٧م رؾمق  اهلل حمٛمد سمـ قمبداهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 :مىلده 

٤مء ذم وًمد ر  اهلل قمٜمف وارض٤مه سمٛمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء شمريؿ اًمٖمٜمَّ 

مخسلم وُمئتلم  (هـ1351)ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م  (39)اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ

 وأًمػ.

 :نصأته وتلقًه للعلم  

ٟمِم٠م ر  اهلل قمٜمف وأرض٤مه يمام ىمٚمٜم٤م ذم شمريؿ سملم قمٚمامئٝم٤م وأوًمٞم٤مئٝم٤م، 

يت٠مدب سمآداهبؿ ويؽمسمك سمؽمسمٞمتٝمؿ، ويٜمٝمؾ ُمـ قمٚمقُمٝمؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ، ويم٤من ر  

اهلل قمٜمف ُمث٤مسمرًا جمتٝمدًا ذم شمٚم٘مل اًمٕمٚمقأ دون شم٠مظمر هبّٛم٦م قم٤مًمٞم٦م، وىمد أظمذ قمـ 

ويم٤من يٙمثر قمٚمامء شمريؿ، واعمسٞمٚم٦م، وؾمٞمئقن، وشمريس وذي أصبد، ودوقمـ، 

اعمٓم٤مًمٕم٦م ذم أي٤مأ اًمٓمٚم٥م طمتك يم٤من يب٘مك إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ وهق يٓم٤مًمع، ويم٤من 

يذه٥م إًمٞمٝم٤م  –وهق يمثػم اًمؽمدد إًمٞمٝم٤م  -ُمـ مهتف أٟمف إذا ذه٥م إمم ؾمٞمئقن 

 ُم٤مؿمٞم٤ًم وقمغم يمتٗمف يمتبف وزاده وومرؿمف.



 (15) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

وىمد سمٚمغ قمدد اًمدروس اًمتل يم٤من  رضه٤م ذم ؾمٞمئقن قمٜمد قمٚمامئٝم٤م اصمٜمل 

 ، ويٓم٤مًمع ذم اصمٜمل قمنم يمت٤مسم٤ًم، وؾمبع أو مخس طمقايش.قمنم درؾم٤ًم يقُمٞم٤مً 

أًمٗمٞم٦م ))ٓسمـ اعم٘مري، و ((اإلرؿم٤مد))وىمد طمٗمظ اًمٙمثػم ُمـ اعمتقن، ومٛمٜمٝم٤م: 

ومتد ))، ويم٤من ًمف اقمتٜم٤مء شم٤مأ سمٙمت٤مب ((اًمب٤ميمقرة))،  و((اعمحٚم٦م))، و((اسمـ ُم٤مًمؽ

 ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر، طمتك يم٤مٟم٧م ُمس٤مئٚمف ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف. ((اجلقاد

 ته:عباداته وجماهدا 

يم٤من ر  اهلل قمٜمف ُمع يمثرة اضمتٝم٤مده ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ يمثػم اًمٕمب٤مدة ًمرسمف، 

يمثػم احل٥م ًمٚمخػم واإلطمس٤من همغم أظمريـ، وىمد طمب٥م إًمٞمف ذًمؽ ُمـ صٖمره، 

وم٘مد يم٤من يٜمسخ اًمٙمت٥م ذم صٖمره، ويتّمدق سمام طمّمؾ ًمف ُمـ أضمرة اًمٜمسخ: 

 ًمٞمّمؾ سمف أرطم٤مُمف دون أن يٕمٚمٛمـ سمذًمؽ أطمد، وم٘مد يم٤من  ٥م إظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م

ومجٞمع اًمٓم٤مقم٤مت،  ويم٤من ي٘مٚمؾ إيمؾ، ومل ي٠ميمؾ إٓ ىمدر أوىمّٞم٦م متر زهدًا ، أُم٤م 

طمبف ًمٚمٓم٤مقم٦م واًمّملة واًمذيمر.. ومحدث قمٜمف وٓ طمرج، وم٘مد يم٤من يتٜمٗمؾ ذم 

 رُمْم٤من سمامئ٦م ريمٕم٦م، وذًمؽ همػم اًمْمحك واًمقشمر واًمرواشم٥م.

وىمد أورد سمٕمْم٤ًم ُمـ ومْم٤مئٚمف ؿمٞمخ ؿمٞمقظمٜم٤م اإلُم٤مأ اًمٕملُم٦م احلبٞم٥م ؾم٤ممل 

قمٜمد ذيمر رطمٚم٦م سم٤ميمثػم، وم٘م٤م :  ((ُمٜمح٦م اإلًمف))ظ رْحف اهلل ذم يمت٤مسمف سمـ طمٗمٞم

ومٙمٜم٤م ٟمخرج سمٕمد ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إمم ُمسجد ُم٘م٤مًمد ٟمتٝمّجد وٟم٘مرأ احلزب اًم٘مرلين ))

اعم١مذن ًمّملة اًمٗمجر  –أي ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م  –إمم أذان اًمٗمجر، ويم٤من هق 



 (16) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

وًمّملة اعمٖمرب سم٤مخلّمقص،  ومجٞمع ُم١مذين شمريؿ يٜمتٔمرون أذاٟمف، ومل 

ي١مذٟمقن إٓ سمٕمد رومع صقشمف سم٤مٕذان، صمؿ ٟمّمكم ؾمٜم٦م اًمٗمجر، وٟم٠ميت سم٤مٕذيم٤مر 

ضمٝمرًا، صمؿ ٟمّمكم اًمّمبد، وسمٕمد اًمّملة  ((اعمسٚمؽ))وإدقمٞم٦م اًمتل ذم 

س ذم  س ذم ((ُمٖمٜمل اعمحت٤مج))وإذيم٤مر اًمتل سمٕمده٤م يدر   ((ٝم٤مجاعمٜم))، صمؿ يدر 

، صمؿ ي٘مرأ ((خمتٍم سم٤مومْمؾ))درؾم٤ًم ذم اعمٕم٤مُملت، ودرؾملم ذم اًمٕمب٤مدات، وذم 

.اهـ ((، وي٘مرأ ُمٕمف احل٤مرضون ضمٝمراً ((اًمقرد اًمٚمٓمٞمػ))
(1)
 

وُمـ جم٤مهداشمف ر  اهلل قمٜمف أٟمف مل يؽم  اًمّملة مج٤مقم٦م ذم أو  اًمقىم٧م 

إداأ ))أرسمٕملم ؾمٜم٦م، ىم٤م  اًمٕملُم٦م قمبداًمرْحـ سمـ قمبٞمد اهلل اًمس٘م٤ما ذم يمت٤مسمف 

وىمد شمقاشمر قمٜمف أٟمف مل يؽم  اجلامقم٦م ذم أو  اًمقىم٧م أرسمٕملم ؾمٜم٦م، )): ((اًم٘مقت

وقمٜمد هذا ذيمرت ُم٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ سمسٜمده إمم  ٞمك سمـ اًم٘مٓم٤من ىم٤م : يم٤من 

٤م ، ويم٤من حم٤مومٔم٤ًم قمغم اًمّملة ذم اجلامقم٦م وقمغم اًمّمػ  إقمٛمش ُمـ اًمٜمسَّ

إومم، أُم٤م ؿمٞمخٜم٤م.. ومل إو ، ويم٤من ىمريب٤ًم ُمـ ؾمبٕملم ؾمٜم٦م مل شمٗمتف اًمتٙمبػمة 

اهـ. ((يتّمقر أن شمٗمقشمف اًمتٙمبػمة إومم: ٕٟمف ـمٞمٚم٦م أي٤مُمف إُم٤مأ
(2)
 

وىمد طم٩م ر  اهلل قمٜمف وأرض٤مه سمٞم٧م اهلل احلراأ، وأدَّى اًمٜمسٙملم، 

، (هـ1378)وزار ضمده ؾمٞمد اًمٙمقٟملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م 

                                                 

 .(131)ُمٜمح٦م اإلًمف  (1)

 .(511)إداأ اًم٘مقت  (3)



 (17) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 سمزي٤مرة ٟمبل اهلل هقد ، ويم٤من ًمف شمٕمٚمؼ يمبػم(هـ1381)صمؿ طم٩م ُمرة أظمرى ؾمٜم٦م 

قمٚمٞمف اًمسلأ، ومٞم٘مٞمؿ صملصم٦م أؿمٝمر ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م، وهل مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م، ورضم٥م، 

سمٖمٞم٦م ))وؿمٕمب٤من: اًمتامؾم٤ًم ًمٚمخٚمقة واًمٕمب٤مدة، وي٘م٤م  أن يمت٤مسمف اعمِمٝمقر 

 أًمٗمف هٜم٤م . ((اعمسؽمؿمديـ

 :شًىخه 

ك هذا اإلُم٤مأ قمـ يمثػم ُمـ اًمِمٞمقخ واًمٕمٚمامء، ومٛمٜمٝمؿ:  شمٚم٘مَّ

وهق يٕمدُّ ذم ُم٘مدُمتٝمؿ، اإلُم٤مأ اًمٕملُم٦م اًمسٞم د أْحد سمـ قمكم سمـ   .1

، وهق ؿمٞمخف إو  ذم اًمٕمٚمؿ (هـ1318)ه٤مرون اجلٜمٞمد، واعمتقرم سمؽميؿ ؾمٜم٦م 

واًمسٚمق ، وم٘مد ٓزُمف ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف، ويم٤من ظمٚمٞمٗمتف ذم دروؾمف، وىمد شمرضمؿ ًمف 

سٞم د ، وأومرد ًمف اًم((ؿمجرة اًمس٤مدة اًمٕمٚمقي٦م))اإلُم٤مأ قمبداًمرْحـ اعمِمٝمقر ذم 

اًمٕملُم٦م قمبداًم٘م٤مدر سمـ قمبداًمرْحـ اجلٜمٞمد ٟمزيؾ شمٜمزاٟمٞم٤م شمرمج٦م ُمست٘مٚم٦م ذم يمت٤مسمف 

 .((اًمٕم٘مقد اًمٕمسجدي٦م))

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمٛمر طمسـ سمـ قمبداهلل سمـ اْحد احلداد، ىمرأ قمٚمٞمف  .3

اٗم٦م اعمحت٤مج ْشح اعمٜمٝم٤مج((، وذم احلدي٨م صحٞمد اإلُم٤مأ ))، و((اعمٜمٝم٤مج))

 اًمبخ٤مري.

 .(هـ1318)سمـ إسمراهٞمؿ سمٚمٗم٘مٞمف، اعمتقرم ؾمٜم٦م  اًمسٞم د اًمٕملُم٦م حمٛمد .3



 (18) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م حمسـ سمـ قمٚمقي سمـ ؾم٘م٤ما اًمس٘م٤ما، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .4

 .(هـ1391)

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمبداًمرْحـ سمـ قمكم سمـ قمكم سمـ ؾم٘م٤ما اًمس٘م٤ما،  .5

 .(هـ1393)اعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٚمقي سمـ قمبداهلل اًمس٘م٤ما،  .6

 .(هـ1313)اعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمٚمقي سمـ ؾم٘م٤ما اجلٗمري، ىمرأ قمٚمٞمف ومت٤مويف ذم  .7

 .(هـ1373)شمريؿ، واعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .8

 .(هـ1373)

 .(هـ1373)اًمسٞم د اًمٕملُم٦م احلسـ يـ ص٤مًمد اًمبحر، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .9

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م أسمقسمٙمر سمـ قمبداهلل اًمٕمٓم٤مس، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .11

 .(هـ1381)

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م أْحد سمـ حمٛمد سمـ قمٚمقي اعمحْم٤مر، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .11

 .(هـ1314)

 .(هـ1366)اًمِمٞمخ اًمٕملُم٦م قمبداهلل سمـ أْحد سم٤مؾمقدان، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .13

 :تالمًره 



 (19) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 وهؿ يمثػم، ومٛمٜمٝمؿ:

ٟمجٚمف اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمٚمقي سمـ قمبداًمرْحـ اعمِمٝمقر، اعمتقرم ؾمٜم٦م    .1

 .(هـ1341)

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م ؿمٞمخ سمـ قمٞمدروس اًمٕمٞمدروس، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .3

 .(هـ1331)

 .(هـ1343)اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلبٌم، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .3

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م أسمقسمٙمر  سمـ قمبداًمرْحـ سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ، اعمتقرم  .4

 .(هـ1343)٦م ؾمٜم

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمبداًمرْحـ سمـ قمبٞمداهلل اًمس٘م٤ما، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .5

 .(هـ1375)

اًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمكم سمـ قمبداًمرْحـ اعمِمٝمقر، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .6

 .(هـ1344)

 .(هـ1361) ـمري، اعمتقرم ؾمٜم٦ماًمسٞم د اًمٕملُم٦م قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤م .7

سمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل، اعمتقرم  اًمسٞم د اًمٕملُم٦م ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ  .8

 .(هـ1378)ؾمٜم٦م 

 .(هـ1383)اًمسٞم د اًمٕملُم٦م حمٛمد سمـ ه٤مدي اًمس٘م٤ما، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .9

 .(هـ1311)اًمِمٞمخ اًمٕملُم٦م ؾم٤ممل سمـ ْحٞمد اًمٙمٜمدي، اعمتقرم ؾمٜم٦م  .11



 (31) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 :مؤلفاته 

سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ذم شمٚمخٞمص ومت٤موى سمٕمض إئٛم٦م اًمٕمٚمامء )) .1

 .((اعمت٠مظمريـ

 .((اسمـ زي٤مداظمتّم٤مر ومت٤موى )) .3

 .((ُمٜمح٦م اًمٕمزيز اًمٙمريؿ ذم زي٤مرة شمرسم٦م شمريؿ)) .3

، وىمد مجع ومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ُمـ أو  اعمذه٥م إمم ((اًمسٗمٞمٜم٦م)) .4

 لظمره.

 .((رسمع اًمتٜمبٞمف))طم٤مؿمٞم٦م قمغم  .5

 يمت٤مب ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م. .6

اهلدي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م عمـ أراد ))ٟمبذة ًمٚمٛمبتدئلم ذم اًمٗم٘مف، وىمد ؾماّمه٤م  .7

 ل قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمنمح.، وهل اًمت((اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ

ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة ذم ٟمس٥م أهؾ اًمبٞم٧م وشمبٞملم ىمب٤مئٚمٝمؿ وأُم٤ميمٜمٝمؿ  .8

 وأًم٘م٤مهبؿ.

 يمت٤مب ذم طمرضة اإلُم٤مأ اًمس٘م٤ما. .9

شمّمٜمٞمػ ذم وصٚم٦م ُمِم٤ميف ووصٚمتف إًمٞمٝمؿ وُمِم٤ميٝمؿ  واشمّم٤مٓهتؿ  .11

 سم٤مًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم.

 ضمدو  عمٕمروم٦م إوىم٤مت وزي٤مدة اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر. .11



 (31) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

ؿ، وإصمب٤مت ٟمسبٝمؿ وٟمس٥م لسم٤مئٝمؿ واُمٝم٤مهتؿ ؿمجرة ُٕمٝم٤مشمف وأُمٝم٤مهت .13

 إمم قمدٟم٤من.

مجع يملأ ؿمٞمخف اًمسٞم د اًمٕملُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ أْحد سمـ قمكم  .13

 اجلٜمٞمد.

اًمدر اعمٜمثقر اعمستخرج ُمـ أسمحر اًمس٤مدة اًمبدور ومٞمٛمـ اٟمتٛمك )) .14

 .((إًمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم إمم رْح٦م اًمٖمٗمقر، قمبداًمرْحـ سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر

 :وفاته 

ومل يز  ر  اهلل قمٜمف قمغم هذا احل٤م  ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واعمج٤مهدة 

طمتك ٟم٤مداه ُمٜم٤مدي احلؼ، ومٚمبك ُمرسقم٤ًم، واٟمت٘مؾ إمم ضمقار رسمف، ويم٤من ذًمؽ ذم 

اًمس٤مسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر فمٗمر اخلػم رُمـ ؾمٜم٦م قمنميـ وصملصمامئ٦م وأًمػ 

، ودومـ سمٛم٘مؼمة زٟمبؾ سمؽميؿ، وىمؼمه ُمٕمروا ُمِمٝمقر هب٤م، رْحف اهلل (هـ1331)

ْح٦م إسمرار، ومجٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜم٤مت دمري ُمـ اتٝم٤م إهن٤مر. لُملم اًمٚمٝمؿ ر

لُملم.
(3) 

 كتبه                                          

 علىٍ بو عبداهلل بو حسني العًدزوس

 

                                                 

ُمراضمع اًمؽممج٦م: )إداأ اًم٘مقت(، )ُمٜمح٦م اإلًمف(، شمرمج٦م احلبٞم٥م قمبداًمرْحـ اعمِمٝمقر عمريمز اًمٜمقر  (3)

 ـمبٕم٦م دار اًمٗم٘مٞمف. ((سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ))سمؽميؿ ذم ُم٘مدُم٦م 



 (33) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 شارح النبذة للطبعات السابقةمقدمة 
 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسمـ٤مر  قمـغم ؾمـٞمدٟم٤م  ،يـف ذم اًمد  أُمر سم٤مًمتٗم٘مّ هلل احلٛمد 

وأصـح٤مسمف  ،وقمغم لًمف اًمٓم٤مهريـ ،وإُم٤مأ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ،ٝملمحمٛمد ؾمٞمد اعمتٗم٘مّ 

 وقمغم مجٞمع اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقأ اًمديـ، وسمٕمد... ،اعمٝمتديـ

خمتٍم ًمٓمٞمػ ًمٜمبذة اإلُم٤مأ اًمٕملُمـ٦م اًمٗم٘مٞمـف اًمٜمحريـر احلبٞمـ٥م  ومٝمذا ْشٌح 

ِمٝمقر قمٚمٞمف رْح٦م اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف وسمٕمٚمقُمـف ذم اًمـداريـ قمبداًمرْحـ سمـ حمٛمد اعم

ٜمل قمٚمٞمٝمـ٤م ُمـ٤م ورد ذم أيـ٤مت اعمب٤مريمـ٤مت ُمــ اًمؽمهمٞمـ٥م ذم لُملم اًمٚمٝمؿ لُملم، طمثّ 

صمـؿ ُمـ٤م  وؾمـٚمؿ ذم ذًمـؽ، ولًمـف ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وُم٤م ضم٤مء قمـ احلبٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمـف

٤مره يمٖمـػمه يمثػم ُمـ ـملب اًمٕمٚمؿ هلذا اًمٙمت٤مب اعمب٤مر  وقمدأ اٟمتِم  ِ شمرْ  ـْ رأيتف ُمِ 

بسـٓم٤ًم ُمُ  طمـ٤مً أضمٕمـؾ ًمـف ْْش  أنْ  وم٠مطمببـ٧ُم رر، ُمـ اًمٙمت٥م قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ ومقائـد ودُ 

ومٞمف ُمٜمٝم٩م آظمتّم٤مر طمتـك ٓ  ل، واٟمتٝمج٧ُم يمِ رَ دْ ُمَ  ٦مِ ل وىمٚمّ ٛمِ ًا قمغم قمدأ ومٝمْ تٍَم خُم 

وىمد  ـملب اًمٕمٚمؿ. ـْ بتدئلم ُمِ خمتٍمة ًمٚمٛمُ  ومٝمق ٟمبذةٌ  ،يرج اًمٙمت٤مب قمـ ُم٘مّمده

إشاؿَي افـَور ؾماّمه ؿمٞمخل اًمٕملُم٦م احلبٞم٥م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمـٞمظ ))

 ((.بؼح كبذة احلبقى ظبدافرْحن ادشفور

ومل يســبؼ ًمٙمتــ٤مب اًمٜمبــذة أن ُْشح ُمـــ ىمبــؾ، ومٝمــذا هــق اًمنمــح إو  

 ًمٚمٙمت٤مب وهلل احلٛمد واعمٜم٦ّم.  



 (33) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ٤مِت سم٤ًم إمم ضمٜمّـ٘مر  اًمٙمريؿ وُمُ  ّم٤ًم ًمقضمٝمفِ ظم٤مًمِ  فُ جيٕمٚمَ  اهلل شمٕم٤ممم أنْ  ـَ ُمِ  أؾم٠م 

واًمـدقم٤مء زم  ،اخلٓمـ٠م ـَ اإلظمقان إصلح ُمـ٤م سمـف ُِمـ ـَ اًمٜمٕمٞمؿ، وـم٤مًمب٤ًم ممـ ىمرأه ُمِ 

، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسمـ٤مر  قمـغم قمكمَّ  ًمف طمؼ   ـْ وًمقاًمدي وُمِم٤ميل وأطمب٤ميب وُمَ 

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ولًمف وصحبف وؾمٚمؿ.

 كتبه                                                                    

 علىٍ بو عبداهلل بو حسني العًدزوس 

 هـ 4114عام  عاشىزاءيىم                                                     

 

 

             

  



 (34) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 مقدمة الطبعة الثالثة
 

احلٛمد هلل اًمذي أقمغم ؿم٠من اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء سملم إٟمـ٤مأ، وضمٕمٚمٝمـؿ سضمـ٤ًم 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مر  قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد سمدر  ًمٚمٝمداي٦م قمغم ممر اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مأ،

اًمــتامأ، وإُمــ٤مأ يمــؾ إُمــ٤مأ، وقمــغم لًمــف اًمٙمــراأ، وأصــح٤مسمف إقمــلأ، ُمّمــ٤مسمٞمد 

 اًمٔملأ، وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من، قمغم ممر اًمدهقر وإقمقاأ، وسمٕمد...

َـّ قمٚمٞمٜم٤م سمٓمب٤مقم٦م هذا اًمنمح اعمسٛمك:  إشاؿي افـَور وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد ُم

ُمــرشملم وهلل احلٛمــد، وهــذه هــل  ْحن ادشََفوررح كبََذة احلبقََى ظبََدافرَبشََ

ــ٦م ُمٜم٘محــ٦م  ــزت سمٙمقهنــ٤م ـمبٕم ــد متٞم ــديٙمؿ، وىم ــلم أي ــ٤مب سم ــ٦م ًمٚمٙمت ــ٦م اًمث٤مًمث اًمٓمبٕم

ُمّمحح٦م ُمٜمسـ٘م٦م، وم٘مـد طم٤موًمٜمـ٤م سم٘مـدر اعمسـتٓم٤مع شمّمـحٞمد إظمٓمـ٤مء اعمٓمبٕمٞمـ٦م 

، يمـام اًمس٤مسم٘م٦م، وشمٜمسـٞم٘مٝم٤م سمٓمري٘مـ٦م ُمٜم٤مؾمـب٦م: ًمتٙمـقن أوضـد وأؾمـٝمؾ ًمٚمٓم٤مًمـ٥م

 ٗمٕمٜم٤م اهلل سمف. وضٕم٧م شمرمج٦م خمتٍمة ًمّم٤مطم٥م اًمٜمبذة ٟم

ومٜمس٠م  اهلل شمٕم٤ممم أن يٕمؿَّ هبذا اًمنمح اًمٜمٗمع يمام قمـؿَّ سم٠مصـٚمف، وأن جيٕمٚمـف 

ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وُم٘مرسم٤ًم إمم ضمٜمـ٤مت اًمٜمٕمـٞمؿ، وزم وًمقاًمـدي وُمِمـ٤ميل 

 .وأهكم وأوٓدي، وُمـ ًمف طمؼ قمكم، لُملم اًمٚمٝمؿ لُملم

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ولًمف وصحبف وؾمٚمؿ

 كتبه                              

 علىٍ بو عبداهلل بو حسني العًدزوس                               

 هـ4111لًلُ االثهني الثانٌ مو شهس ذٍ القعدَ احلسام 

 تسيم صانها اهلل مو كل سىء                                                         



 (35) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 

 

 

 

 

 

اَؿُي افـ ْور إِ   ْشَ

ُح   َشْ

ِن اَدْشُفور  ْْحَ  ُكْبَذِة احَلبِْقِى َظْبِدافرَّ

  



 (36) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

  



 (37) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 بسم اهلل افرْحن افرحقم

اًمنمح  

( اسمتدأ اعمّمٜمػ رْحف اهلل شمٕم٤ممم يمت٤مسمف بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحٍٚ) 

يمٖمػمه ُمـ إئٛم٦م وأهؾ اًمتّمٜمٞمػ سم٤مًمبسٛمٚم٦م وذًمؽ اىمتداًء سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، 

 هِ قْ ؾِ  اءُ َد بْ ٓ يُ  ولٍ بَ  يْ ذِ  رٍ مْ أَ  ل  ـُ )) :وؾمٚمؿاحلبٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف  وقمٛمًل سم٘مق 

أي أظمرضمف اًمره٤موي ذم إرسمٕملم،  ((َأْؿَطع وَ فُ ؾَ  حقمِ افرّ  افرْحنِ  ِاهلل مِ بْس بِ 

 :وؾمٚمؿولًمف قمٚمٞمف يمٛم٘مٓمقع اًمذٟم٥م سمٛمٕمٜمك ىمٚمٞمؾ اًمؼميم٦م، وُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل 

سمف ْشقم٤ًم، أي ًمٞمس ُمـ ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر،  ؿّ تَ ((أي ص٤مطم٥م طم٤م  هيْ ذي بول))

 وهق اًمنمط إو  ُمـ ْشوط آسمتداء سم٤مًمبسٛمٚم٦م وهل٤م ْشـم٤من لظمران ومه٤م:

 ْم٤ًم.رًا حَمْ يمْ أن ٓ يٙمقن ذِ  ـ1

 لظمر يمخٓمب٦م اجلٛمٕم٦م. ٤مً ئبد٤مرع ُمَ أن ٓ جيٕمؾ ًمف اًمِّم  ـ3

ػ يمتـ٤ميب ؤًّمـ ، أي: أُ ( ُمٕمٜم٤مه٤م اعمّم٤مطمب٦م قمغم وضمف اًمتؼمّ بطٍواًمب٤مء ذم )

ذم ٟمٗمسـف  رُ ْمـٛمِ يُ  ؾٍ ْٕمـذم ومِ  ظمـ٤مص إذ يمـؾ ؿمـ٤مرعٍ  ٌؾ ْٕمـؾمـؿ اهلل، وهـق ومِ ٤ميم٤ًم سمتؼم  ُمُ 

سم٘مقًمـف: سمسـؿ اهلل  رُ ٛمِ ْْمـاًمٚمٗمظ اًمذي ضمٕمؾ اًمتسٛمٞم٦م ُمبدأ ًمـف، وم٤مًمٙم٤مشمـ٥م ُمـثًل يُ 

 قمغم ذًمؽ. ػ، وىمْس ًمذًمؽ: سمسؿ اهلل أؤًمّ  رُ ٛمِ ْْم يُ  ُػ ، واعم١مًم  أيمت٥ُم 

 اًمقاضم٥م اًمقضمقد اعمٕمبقد سمحؼ   اِت قمغم اًمذّ  ؿٌ ٚمَ ( قمَ اهللوًمٗمظ اجللًم٦م )

 إؾمامء  أقمٔمؿ    وهق،  ٟم٘مّم٤منٍ   يمؾ  قمـ  هِ اعمٜمزّ  اًمٙمامٓت،   جلٛمٞمع  اعمستحؼ 
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اًمنمح  

َـّ وًمذًمؽ مل يُ  :وأيمثره٤م اؾمتٕمامًٓ  وأمجٕمٝم٤م وًمـق  ك سمـف همـػمهسـٛمّ ٛمـع، ومل يُ ومل جُي  ث

 . ذم اًم٘مرلن ذم أًمٗملم وصملث ُمئ٦م وؾمتلم ُمقضٕم٤مً  رَ يمِ شمٕمٜمت٤ًم ، وذُ 

ٕمؿ، يمٜمٕمٛمــ٦م اإلؾمــلأ واًمســٛمع ؿ  سمجلئــؾ اًمــٜم  ٜمٕمِ ( وهــق اعُمــاهــسمحّو)

 .واًمبٍم

ة اًمبٍمــ، اًمســٛمع وىمــقّ  ةِ دّ ٕمؿ، يمِحــ( هــق اعمــٜمٕمؿ سمــدىم٤مئؼ اًمــٜم  اهــسحٍٚو)

 :ب٤مًمٖم٦م ُمـ اًمرْح٦مُمُ َت٤م ٗمَ ِص  ، واًمرْحـ واًمرطمٞمؿرة ُمٜمف اًمرْح٦مثُ عمـ يمَ  ٘م٤م  رطمٞمؿٌ ويُ 

ف ظم٤مص سمف شمٕم٤ممم، اًمرْحـ قمغم اًمرطمٞمؿ ٕٟمّ  أَ دَّ وىمَ  رْحتف وؾمٕم٧م يمؾ يشء، ٕنّ 

اًمـرطمٞمؿ  ـَ ُِمـ اًمرْحـ أسمٚمـغُ  وٕنّ  :ٓمٚمؼ قمغم همػمه شمٕم٤ممم سمخلا اًمرطمٞمؿإذ ٓ يُ 

٤مد ذم آؿمـت٘م٤مق، يمـام اعمٕمٜمك قمٜمد آّا  ٜم٤مء شمد  قمغم زي٤مدةِ اًمبِ  ٤ًم، وزي٤مدةُ ٗمَ  ويمٞمْ يماّمً 

 ، ومـ٠مطمرُا ؿ  تلم ُمـ اًمرْح٦م، هذا ُمـ طمٞمـ٨م اًمَٙمـِمت٘مّ اًمٙمٚمٛمتلم ُمُ هق هٜم٤م طمٞم٨م 

ُمٕمٜمك يمؾ  أَ وم٘مد شم٘مدَّ  ..ِػ ٞمْ طمٞم٨م اًمٙمَ  ـْ ٤م ُمِ اًمرطمٞمؿ، أُمّ  أطمرِا  ـْ ُمِ  اًمرْحـ أيمثرُ 

 ُمٜمٝمـ. واطمدةٍ 

 وفؾبسؿؾي أحؽوم مخسي: 

  اًمقضمقب، يمام ذم اًمّملة. ـ1

 يمنمب اخلٛمر واًمزٟمك. ،احلرُم٦م قمغم اعمحرأ ًمذاشمف ـ3

 .٥ِم تُ ذي سم٤م ، يمت٠مًمٞمػ اًمٙمُ اًمٜمدب قمغم يمؾ أُمٍر  ـ3
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 .......................................................... احلؿد هلل

اًمنمح  

 .٥ِم وٟمتػ اًمِمٞمْ  هُ ُم٤م يٙمره ٟمٔمرُ  رِ اًمٙمراه٦م قمغم اعمٙمروه ًمذاشمف، يمٜمٔمَ  ـ4

إمم  ُمــ ُمٙمـ٤منٍ  ُمتـ٤معٍ  يمٜم٘مـؾِ  ،ومٞمٝمـ٤م َا اإلسم٤مطم٦م قمـغم اعمب٤مطمـ٤مت اًمتـل ٓ َْشَ  ـ5

 .لظمرٍ 

واحلٛمد ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مء سم٤مًمٙملأ قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞمـ٤مري قمـغم ( احلٌد هلل)

ومٕمـ٤م  اًمتبجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ، ويٙمـقن ذًمـؽ سمـذيمر اًمّمـٗم٤مت اجلٛمٞمٚمـ٦م، وإ ضمٝم٦م

، ؿِ ٚمْ يمـ٤مًمٕمِ  قمـ٤مً احلٛمٞمدة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م أأ ٓ، وؾمقاء يم٤من مجٞمًل ْْش 

قمــغم ُمــقا ، وًمــذًمؽ ىمــ٤مًمقا ذم شمٕمريٗمــف )إ ٥ِم احل٤مُمــد يمٜمْٝمــ ؿِ قْمــأو مجــٞمًل ذم زَ 

 اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري(. 

 فِ ٟمِـؿ ُمــ طمٞمـ٨م يمقْ ٜمٕمِ ٜمبئ قمـ شمٕمٔمـٞمؿ اعُمـواحلٛمد ذم آصٓملح: ومٕمؾ يُ 

اًم قمــغم احل٤مُمــد أو همــػمه، واحلٛمــد اصــٓملطم٤ًم هــق اًمِمــٙمر ًمٖمــ٦ًم، واًمِمــٙمر ٕمِ ٜمْ ُُمــ

 .ًمف َؼ ٚمِ سمف قمٚمٞمف ومٞمام ظُم  اهلُل اًمٕمبد مجٞمع ُم٤م أٟمٕمؿَ  ُا اصٓملطم٤ًم: هق ْ  

 هِ قْ ؾِ  أُ بَد ٓ يُ  بولٍ  يْ ذِ  رٍ مْ أَ  ل  ـُ )) :قمٚمٞمف وؾمٚمؿشمك سمف اعمّمٜمػ ًم٘مقًمف صغم اهلل أو

َؾُفَو ، وذم رواي٦م قمٜمد أيب داود: ))أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ((َأْؿَطعُ ؾفو  هلِل دِ بوحلؿْ 

 اسمتداءٌ  اًمبسٛمٚم٦مَ  واجلٛمع سملم طمدي٨م اًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦م هق: أنّ ، ((َأْجَذمُ 

 ـْ اعم٘مّمقد ُمِ  ومٚمٞمس يشء، فُ ٘مْ سبِ أ قمغم اعم٘مّمقد ومل يُ طم٘مٞم٘مل وهق ُم٤م شم٘مدّ 

 قمغم  ُم٧م شم٘مدّ   واًمبسٛمٚم٦م ،ومٞمف اعمذيمقرة   فسمؾ ُمس٤مئٚم  ٦م:اًمبسٛمٚم اًمٙمت٤مب  شم٠مًمٞمػ 



 (31) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

......................................................................... 

اًمنمح  

أ قمغم اعم٘مّمقد ُم٤م شم٘مدّ  إض٤مذم وهق اسمتداءٌ  ٦مُ ، واحلٛمدًمَ ٤م يشءٌ ٝمَ ذًمؽ ومل يسب٘مْ 

 ؾمب٘مف يشء. وإنْ 

َٓ ُيْػَتُح )) :يْم٤مً أوىمد ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م  ََلٍم َأْو َأْمٍر ِذي َبوٍل  ـَ ل   ـُ

ِر اهللَِّ َظزَّ َوَجلَّ َؾُفَو َأْبَسُ َأْو َؿوَل َأْؿَطعُ  ـْ ومٞمحّمؾ  ،أظمرضمف اإلُم٤مأ أْحد ((بِِذ

 .رِ يمْ آسمتداء سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمذ  
 وفؾحؿد أرـون وأؿسوم، ؾلرـوكه مخسي وهي: 

 .احلٛمد ُئ ٜمِِم طم٤مُمد: وهق ُمُ  ـ1

 ؿ.ٜمٕمِ حمٛمقد: وهق اعمُ  ـ3

 حمٛمقد سمف: وهق اًمٚمس٤من ُمثًل. ـ3

 ٕمٛم٦م.وهق اًمٜم   حمٛمقد قمٚمٞمف: ـ4

 صٞمٖم٦م: يم٘مق  اًمِمخص احلٛمد هلل، وزيد يمريؿ. ـ5

 أربعي وهي:  هوأؿسوم

  ْوئ  ۇئ  وئ  ژ اهلل ًمٜمٗمسـف، يم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم:  ىمديؿ ًم٘مديؿ: وهـق ْحـدُ  دُ ْح

 .[41إٟمٗم٤م : ] ژۇئ

 ڇ ڇڍ  ڍ     ژ اهلل ًمبٕمض قمب٤مده، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ىمديؿ حل٤مدث: وهق ْحدُ  دُ ْحْ 
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 ، وصذ اهلل ...........................................صوداهلودي إػ افرّ   

اًمنمح  

 .[31ص: ] ژڌ   

  ُهلل.  ٜم٤م: احلٛمدُ وضمؾ، يم٘مقًمِ  ٟم٤م هلل قمزّ دُ طم٤مدث ًم٘مديؿ : وهق ْحْ  دُ ْح 

  ْؿَ ْٕمـسمٕمْمـٜم٤م ًمـبٕمض، يم٘مـق  اًمِمـخص: ٟمِ  دُ طم٤مدث حل٤مدث: وهـق ْْحـ دُ ْح 

 اًمرضمؾ حمٛمد.

واهلـ٤مدي هـق اًمـذي سمٍّمـ قمبـ٤مده ـمريـؼ ُمٕمرومتـف  (غاداهلادٜ إىل اهّس)

 آؾمت٘م٤مُم٦م.اهلُدى وا  قمغم ـمريؼ طمتك أىمروا سمرسمقسمٞمتف، أي اًمدّ 

اهلل رْح٦م ُم٘مروٟم٦م سمـ٤مًمتٕمٔمٞمؿ، وُمــ اعملئٙمـ٦م  ـَ واًمّملة ُمِ  (ٟ اهللٗصـوٍ )

 عٌ اؾمتٖمٗم٤مر: أي ـمٚمـ٥م اعمٖمٗمـرة وًمـق سمٖمـػم ًمٗمـظ اعمٖمٗمـرة، وُمــ أدُمٞمـلم شمرّضـ

 .ودقم٤مءٌ 

ــف ويُ  ــراد اًمّمــلة قمٚمٞم ــره إوم ــف  -ٙم ــف صــغم اهلل قمٚمٞم ــٚمؿ ولًم دون  -وؾم

 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ژ  :اهلل شمٕم٤ممم ي٘مق  ٕنّ  :اًمتسٚمٞمؿ، يمذا اًمٕمٙمس

وًمٖمـػم داظمـؾ  ،ُمـ٤م ورد ذم اإلومـراد ذًمؽ ذم همـػمِ  ، ًمٙمـ حمؾُّ [56إطمزاب: ]

 ؿ دون اًمّملة.٤م هق أي اًمداظمؾ ومل يٙمره ًمق ؾمٚمّ احلجرة اًمنميٗم٦م أُمّ 

 :((سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ))و ىم٤م  اًمِمٞمخ اسمـ طمجر يمام ذيمره اعمّمٜمػ ذم  
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 اهـ. (وًمٗمٔم٤ًم ٓ ظمّٓم٤ًم: ومل يٙمره اإلومراد ومٞمف) 

 فائدة : 

 وؾمٚمؿ؟ ولًمف اًمّملة قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف  هؾ دم٥ُم 

 ،((٤مجاًمــٜمجؿ اًمقّهــ))ُمػمي ذم هٜمــ٤م  مخســ٦م أىمــقا  ذيمرهــ٤م اإلُمــ٤مأ اًمــدُّ 

 وهل:  ،((اعمٖمٜمل))واًمِمٞمخ اًمنمسمٞمٜمل ذم 

واظمتــ٤مره اإلُمــ٤مأ اًمِمــ٤مومٕمل ذم اًمتِمــّٝمد : دمــ٥م ذم يمــؾ صــلة، أحََدهو

 إظمػم ُمـ اًمّملة.

 .: ٓ دم٥م سمٕمد اإلؾملأ إٓ ُمرةثوكقفو

ُمـــ واًمٚمخٛمــل  ،ُمـــ اًمِمــ٤مومٕمٞم٦م، واظمتــ٤مره احلٚمٞمٛمــل رَ يِمــ: يمٚمــام ذُ ثوفثفََو

 ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، واسمـ سمٓم٦م ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م.واًمّمح٤موي اعم٤مًمٙمٞم٦م، 

 . : ذم يمؾ جمٚمسٍ رابعفو

وؾمـٚمؿ:  ولًمـف دقم٤مء ولظمره، ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف ؾ  يمُ   ِ : ذم أوّ خومسفو

(( َٓ ْ ََ ََعَ   ـَ وِن ُؾ  ََ ََرّ اف ِح َد َؼ ََعَ ، اْج ِى اـِ ََد   لِ  أوّ  ِف وِن ُؾ ََ وَ ِف ، وَ ظوءِ اف  ِف ، وَ هِ طِ َش

 .رواه اًمٓمؼماين قمـ ؾمٞمدٟم٤م ضم٤مسمر، واًمبزار ((هِ رِ آِخ 
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 ...................ظذ شقدكو ُمؿد ادرَشِل إػ ـوؾِي افعبود، وظذ آفه ......

اًمنمح  

 ـْ قمــغم َُمــ ُؼ َٚمــٓمْ اًمســٞمد شمُ  اعمخٚمقىمــ٤مت، وًمٗمٔمــ٦مُ أي مجٞمــع ( عوــٟ ضــٚدُا) 

 اخلّم٤م  إرسمع اًمت٤مًمٞم٦م:  ومٞمف أطمدُ  ْت ضمدَ وُ 

 .ذم ىمقُمفِ  ؾم٤مدَ  ـْ ُمَ  ـ1

 .فُ ، أي ضمٞمُِم هُ ؾمقادُ  رَ ثُ يمَ  ـْ ُمَ  ـ3

 .اًمِمدائدِ  قمٜمدَ  اًمٜم٤مُس  إًمٞمفِ  عْ زَ ٗمْ شمَ  ـْ ُمَ  ـ3

 .فُ بُ َْم همَ  هُ ٗمزّ تَ ْس اًمذي ٓ يَ  ٞمؿُ احلٚمِ  ـ4

ٜم٤م حمٛمـد صـغم اهلل قمٚمٞمـف ولًمـف وصـحبف ٝم٤م طمبٞمبُ هذه اًمّمٗم٤مت يمٚمّ  عَ وىمد مَجَ 

 وؾمٚمؿ. 

ــق ) (ذلٌــدو) ــ٤مء واعمرؾمــٚملم، وه ــق ظمــ٤مشمؿ إٟمبٞم ــامُله ِٞسض   ى إىل كافــ

ـ   ( ُمـ إٟمـسٍ اهعباد ک  ک  گ         گ  ژ  :، ىمـ٤م  اهلل شمٕمـ٤ممموُملئٙمـ٦مٍ  وضمـ

ــ٤مء: ] ژگ        ــ ،[117إٟمبٞم ــُس  :قنَ ٛمُ ـواًمٕم٤مًَم ُـّ  هــؿ اإلٟم ، واعملئٙمــ٦مُ  واجلــ

 ى اهلل شمٕم٤ممم.قَ ُم٤م ؾِم  يمؾُّ  ؿْ هُ  :وىمٞمؾ

 وسمٜمل اعمٓمٚم٥م. ،سمٜمل ه٤مؿمؿ ـْ اعم١مُمٜمقن ُمِ  :وهؿ ،(ٗعوٟ آهٕ)



 (34) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ..............................وأصحوبه ................................ 

اًمنمح  

 :، وهلويٜم٘مسؿ أ  إمم صملصم٦م أىمس٤مأ

ــدقم٤مء ـ1 ــ٤مأ اًم ـٍ  وهــؿ يمــؾُّ  :أ  ذم ُم٘م ــ١مُم ــق قمــ٤مصٍ  ُم  اًمرضمــؾِ  لَ   ٕنّ  :وًم

 .فُ أشمب٤مقمُ 

ـٍ  :أ  ذم ُم٘م٤مأ اًمثٜم٤مء ـ3  .ٍل شم٘مّ  وهؿ يمؾ ُم١مُم

 .ٓمٚم٥مسمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعم ـْ وهؿ اعم١مُمٜمقن ُمِ  :٦مِ ىمَ دَ أ  ذم ُم٘م٤مأ اًمّّم  ـ3

صغم اهلل  اًمٜمبلَّ  َل ًم٘مِ  ـْ ، واًمّمح٤ميب هق: ُمَ ص٤مطم٥ٍم  مجعُ ( ٗأصخابٕ)

 ،سمف ـٌ ١مُمِ ذم طمٞم٤مشمف قمغم إرض وهق ُمُ  ؿ سمٕمد اًمبٕمث٦م ي٘مٔم٦مً وؾمٚمّ ولًمف قمٚمٞمف 

إٓ إذا  ٤مً قمغم اًمِمخص صح٤مسمٞم ُؼ ٜم٤م ٓ ٟمٓمٚمِ سمٛمٕمٜمك أٟمّ  قمغم اإليامن، وُم٤مَت 

 ومٞمف اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م:  اضمتٛمٕم٧ْم 

 وؾمٚمؿ، وٓ شمِمؽمط اًمرؤي٦م ًمف صغم اهللولًمف ل سم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف يٚمت٘مِ  أنْ  ـ1

اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمـف  ومل  َل اهلل اسمـ أأ ُمٙمتقأ ًم٘مِ  قمبد وؾمٚمؿ، وم٢منّ ولًمف قمٚمٞمف 

: ّٕن اًمٜمبـل صـغم اهلل قمٚمٞمـف سمٍمه وًمٙمٜمف صح٤ميب ضمٚمٞمـؾ ّػ ف ىمد يمُ ٕٟمّ  :هُ رَ يَ 

 ولًمف وؾمٚمؿ رله.

 يٙمقن اًمٚم٘م٤مء سمٕمد اًمبٕمث٦م. أنْ  ـ3
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......................................................................... 

اًمنمح  

 ،وؾمٚمؿ ٓ سمٕمد ُمقشمفولًمف وذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ،يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ي٘مٔم٦م أنْ  ـ3

وؾمــٚمؿ ذم طمٞم٤مشمــف ولًمـف راءه صــغم اهلل قمٚمٞمــف  ـْ طمٞم٤مشمـف ذم اعمٜمــ٤مأ، ومَٛمـ وٓ ذم

 .ٞم٤مً ك صح٤مسمِ سٛمّ وًمٙمٜمف ذم اًمٜمقأ ٓ يُ 

 يٙمقن اًمٚم٘م٤مء ذم إرض ٓ ذم اًمسامء. أنْ  ـ4

 .سمٜمبقشمف ـٌ يٚمت٘مل سمف وهق ُم١مُمِ  أنْ  ـ5

 ، وهق ْشط ًمدواأ اًمّمحب٦م.يٛمقت قمغم اإليامن أنْ  ـ6

 ،ذم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمسك سمـ ُمريؿ ٝم٤م ىمد اضمتٛمٕم٧ْم هذه اًمنموط يمٚمّ  وأقمٚمؿ أنّ 

وؾمٞمدٟم٤م اخلرض قمٚمٞمٝمؿ اًمسلأ طملم اضمتٛمٕمقا سمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ،وؾمٞمدٟم٤م إدريس

سم٤مٕرواح وإضمس٤مد، ًمٞمٚم٦م اإلساء  وؾمٚمؿ ذم سمٞم٧م اعم٘مدس وصحبف ولًمف

 ،: ٕهنؿ أطمٞم٤مءوؾمٚمؿوصحبف ولًمف أصح٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ـْ ُمِ  ونَ ٕمدَّ ٝمؿ يُ ومٙمٚمّ 

 .ر  اهلل قمٜمف وسمف يٚمٖمز ومٞم٘م٤م : ًمٜم٤م صح٤مسم٦م أومْمؾ ُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ

 فائدة: 

، ْت إٓ اظمرّض  قمغم أرضٍ  ف ُم٤م ضمٚمَس ل ؾمٞمدٟم٤م اخلرض هبذا آؾمؿ ٕٟمّ ٛمّ ؾُم  

 ٙم٤من سمٗمتد اًمب٤مء وؾمٙمقن اًملأ سمٕمده٤م ُمثٜم٤مةٚمْ ٞم٤م سمـ ُمَ ٚمْ واؾمٛمف احل٘مٞم٘مل سمَ 
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 ...........................................................وأتبوظه، وبعد 

اًمنمح  

اؾمـٛمف واؾمـؿ  َا قمـرَ  ـْ َُمـ اتٞم٦م وومتد اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًملأ ولظمره ٟمقن، وىمٞمـؾ أنّ 

أسمٞمف دظمؾ اجلٜم٦م، يمام ذيمر ذًمؽ اإلُم٤مأ اًمبٞمجقري ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم ْشح اسمـ ىم٤مؾمؿ 

 قمغم أيب ؿمج٤مع.

ـّ ا٤مًمٗمـف وؾم٤مر قمـغم هنجـف ومل ُي  ـْ وهؿ ُمَ  ،(ٗأتباعٕ)   ىمتٗمـك أصمـره واؾمـت

 سمسٜمتف.

إمم  أؾمـٚمقٍب  ْـ إذا أراد آٟمت٘مـ٤م  ُِمـ ؿُ هل يمٚمٛم٦م ي٠ميت هبـ٤م اعمـتٙمٚمّ  :(ٗبعد)

ىم٤مهلـ٤م قمـغم  ـْ َُمـ  ِ ظمتٚمـػ ذم أوّ اهب٤م أو  اًمٙمـلأ، وىمـد  شمٞم٤منُ اإل ، وٓ جيقزُ لظمرٍ 

 وهل:  ،مخس٦م أىمقا ٍ 

اخلٓم٤مب اًمذي أوشمٞمف وهـق  ؾمٞمدٟم٤م داود قمٚمٞمف اًمسلأ، وهل ومّمُؾ ٟمبل اهلل  ـ1

ــ٤مر ــف شمٕمــ٤ممم اعمِم ــف سم٘مقًم ص: ] ژڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ژ  :إًمٞم

 إىمقا . ، وهق أىمرُب [31

ـُ ؾَم٤مقِمَدةَ  ـ3  ي.٤مدِ يَ إَ  ىُمسُّ سْم

ـُ ًُم١َمي   ـ3  .يَمْٕم٥ُم سْم

ـُ ىَمْحَٓم٤منَ  ـ4  .َيْٕمُرُب سْم

ـُ َواِئؾٍ  ـ5  :، وذم ذًمؽ ي٘مق ؾَمْحَب٤مُن سْم
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 ..............................................ؾفذه هديي فؽل من وّؾق هلو 

اًمنمح  

 لٜمِـٟمَّ أَ  قنَ امُٟمـاًمٞمَ  لُّ احلَ  ؿَ ٚمِ قمَ  دْ ٘مَ ًمَ 

 

 ٤مٝمَ بُ ٞمْ ٓمِ  ظَم يّن أَ ( دُ ٤م سمٕمْ )أُمّ  ٧ُم ٚمْ ا ىمُ ذَ إِ 

 .وؾمٚمؿ وصحبف ولًمف ىم٤مهل٤م هق اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ـْ ُمَ  َ  أوّ  وىمٞمؾ أنّ  

 :وم٘م٤م  ،ٝمؿوىمد مجع هذه إىمقا  اخلٛمس٦م سمٕمُْم 

 لً ىمـ٤مئِ  يم٤منَ  ـْ ُمَ  ٤م سمٕمدُ أُمّ  ُػ ى اخلٚمْ رَ ضَم 

 

ـــٝمَ  ــًمــ ـــقا ٍ أَ  ٦مُ ٤م مخَس ــرَ  اودُ دَ وَ  ىمـ  ُب أىم

 دهُ ــــٕمْ سمَ وَ  ٤مِب ـٓمَ اخِلــ ُؾ ّْمــومَ  فُ ًَمــ ٤منَ يَمــوَ  

 

 ُب ـرُ ْٕمــٞمَ ومَ  ٥ٌم ْٕمـٙمَ ومَ  ٤منٌ بَ ــــحْ ُس ومَ  ـــس  ٘مِ ومَ 

واعمٙم٤مشمبــ٤مت اىمتــداًء  ٥ِم َٓمــويســتح٥م اإلشمٞمــ٤من سمٙمٚمٛمــ٦م )أُمــ٤م سمٕمــد( ذم اخلُ  

 وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف.ولًمف سم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

إن أشمك سم٤مخلٓمبـ٦م ىمبـؾ  هٜمف ُمـ اًمت٠مًمٞمػذإمم ُم٤م يقضمد ذم  إؿم٤مرةٌ  :(فٔرٖ)

ٓ ( ٌِّٞٙدٓ ) ،اًمت٠مًمٞمػ، أو إؿم٤مرة إمم ُم٤م ؾمّٓمره ُمـ اًمت٠مًمٞمػ إن أًّمػ ىمبؾ اخلٓمب٦م

اعمّمـٜمػ  ٤موىمـد ؾمـاّمه قى صمـقاب اهلل وومْمـٚمف،ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م يشء ُمردود ؾِمـ ٥ُم ٓمٚمَ يُ 

وهـذه اهلديـ٦م  ، ((اهلديـ٦م اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م عمــ أراد اًمـتٕمٚمؿ واًمـتٕمٚمؿ)) :رْحف اهلل شمٕم٤ممم

 ـَ ( ُِمـق فٍـ ُٗ ًّْ ـ  هلـىِّ ام هل )وٓ ي٠مظمذه٤م يمؾ ؿمخص إٟمّ  ،ًمٙمؾ ؿمخصٍ  ًمٞمس٧ْم 

ُمٜمٝمــ٤م، وهــذه اهلديــ٦م ًمٞمســ٧م  ةِ ه٤م وآؾمــتٗم٤مدَ إمم أظمــذِ  اهلُل اهُ دَ َهــ ( سمــ٠منْ هلــااهلل )

 هل هدي٦م  ام وإٟمّ  : اًمبٕمض ًمبٕمْمٝمؿ   اًمٜم٤مس  ٕمٓمٞمٝم٤ماًمتل يُ  اهلداي٤م   ـَ ُمِ   يمٖمػمه٤م



 (38) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ؾقام جيى ظذ اإلكسون ظؾؿه، وتعؾقؿه.

 أركاى اإلصالم

 ل ...........رشو اً ُمؿد وأنّ  ،اهلل صفودة أن ٓ إفه إٓمخسي: م أرـون اإلشَل

اًمنمح  

ُٕ ْوعوٟ اإلُطاْ ِع فٌٚا جيُبحمتقاه٤م )ؿ قمٔمٞمٛم٦م، يتٙمٚمّ  ُٕ  ٌـ ٓ  ـْ ٛمَ ـ( ًمـٗتعوٌٚـ

 .اإلؾملأِ  أهؾِ  ـْ ُمِ  فُ ٛمُ ٚمَ ٕمْ يَ 

 وم٘م٤م :  ٦مِ يّ دِ رْحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمف ذم إقمٓم٤مء هذه اهلَ  ُػ وىمد ْشع اعمّمٜمّ 

 أركاى اإلصالم

ـُ  ٓ  اعم٤مهٞمـ٦مِ  ـَ واصٓملطم٤ًم: ضمـزء ُِمـ، ىقَ ًمٖم٦م: ضم٤مٟم٥م اًمٌمء إىمْ  واًمريم

 .إٓ سمف اعم٤مهٞم٦مُ  ُؼ شمتح٘مّ 

اًمٌمـء  :أي؟ هـل أو ُمـ٤م ؟سمـام هـقوُمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م: يمؾ يشء يسـ٠م  قمٜمـف 

 .ٟمٗمسف

وْشقمـ٤ًم: آؾمتسـلأ وآٟم٘مٞمـ٤مد ، واإلؾملأ ًمٖمـ٦ًم: آؾمتسـلأ وآٟم٘مٞمـ٤مد

 وصـحبف ولًمـف اًمنمقمٞم٦م اًمتـل ضمـ٤مء هبـ٤م اًمٜمبـل حمٛمـد صـغم اهلل قمٚمٞمـف ًمألطمٙم٤مأ

 وؾمٚمؿ.

َ و) ــل يَ أزكــاْ اإلضــال ــبَ ٜمْ ( اًمت ــلأٜمِ ــ٤م اإلؾم ــ ،ل قمٚمٞمٝم ــ٦م وشمتحّ٘م ؼ ُم٤مهٞم

 زض٘ي ًاٗأْ ذلٌد ،غٔادٝ أْ ال إهٕ إال اهلل) :إو   (مخطٞ) اإلؾملأ هب٤م
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......................................................، وإؿوم افصَلة، اهلل  

اًمنمح  

ـ وآقمت٘م٤مد، واإلًمـف: وؾمٚمؿ، وُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة: اًمتٞم٘مّ ولًمف ( صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل

 .هق اعمٕمبقد وًمق سمٖمػم طمؼ، واعمراد سمف هٜم٤م اعمٕمبقد سمحؼ  

ُ سَمـسم٘مٚمبـل وأُ  دُ وأقمتِ٘مـ ـُ و أشمـٞم٘مَّ  ؿُ َٚمـوُمٕمٜمك: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل: أقمْ   لم 

 ذم اًمقضمقد إٓ اهلل.  سمحؼ   ٓ ُمٕمبقدَ  ًمٖمػمي أنْ 

هـذا  ُؼ ٓمَٚمـوؾمـٚمؿ ويُ  ولًمـف وحمٛمد هق اؾمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم صغم اهلل قمٚمٞمـف

                                              ظمّم٤مًمف احلٛمٞمدة.                                 ْت رثُ آؾمؿ قمغم ُمـ يمَ 

ُ  دُ وأقمت٘مِ  ـُ وأشمٞم٘مّ  ؿُ أقمٚمَ  رؾمق  اهلل: اً حمٛمد وُمٕمٜمك أؿمٝمد أنّ   سم٘مٚمبل وأسمـلم 

وؾمٚمؿ رؾمق  اهلل إمم اًمٕم٤معملم وهق ولًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  اً حمٛمدؾمٞمدٟم٤م  ًمٖمػمي أنّ 

وصـحبف ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم وطمبٞم٥م رب اًمٕم٤معملم صـغم اهلل قمٚمٞمـف ولًمـف 

  .وؾمٚمؿ

( سمٛمٕمٜمـك اعملزُمـ٦م إقـاَ اهصـالٝ  ) :( اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اإلؾملأٗ)

  .واضمتٜم٤مب ُمبٓملهت٤م ،وأريم٤مهن٤م ،سمنموـمٝم٤م قمغم ومٕمٚمٝم٤موآؾمتٛمرار 

وْشقمـ٤ًم: أىمـقا  وأومٕمـ٤م  . واًمّملة ًمٖم٦م: ُمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء، وىمٞمـؾ اًمـدقم٤مء سمخـػم

 هٜم٤م  صلة  ٕنّ  :هم٤مًمب٤مً  هم٤مًمب٤ًم، وىم٤مًمقا  ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمبػم وخمتتٛم٦م سم٤مًمتسٚمٞمؿ 
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 .............................، وصوم رمضون، ..............وإيتوء افزـوة

اًمنمح  

دون أومٕم٤م  وهل صلة اعمرسمقط، وصلة أومٕم٤م  دون أىمقا  وهل أىمقا  

 .صلة إظمرس، وصلة ٓ أىمقا  وٓ أومٕم٤م  وهل صلة إظمرس اعمرسمقط

ٝ  ) :اإلؾمـلأ( اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من ٗ) إقمٓمـ٤مء  :يأ ،(إٙتـا١ اهصكـا

 اًمزيم٤مة عمستح٘مٞمٝم٤م.

 اإليت٤مء: اإلقمٓم٤مء. كوُمٕمٜم

 أو سمـدنٍ  رج قمــ ُمـ٤م ٍ ٤م ُي امء واًمتٓمٝمػم. وْشقم٤ًم: اؾمؿ عمِ واًمزيم٤مة ًمٖم٦م: اًمٜمّ 

  .ًمٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م ُا يٍَم  خمّمقص٦مٍ  وسمٜمٞم٦مٍ  خمّمقصٍ  قمغم وضمفٍ 

ْ ) :( اًمريمـ اًمراسمع ُمـ أريم٤من اإلؾملأٗ) ًمٖمـ٦ًم: ( واًمّمـقأ صَ٘ زًطـا

ـمٚمقع اًمٗمجر  ؾِ بْ ىمَ  ـْ ُمِ  راِت قمـ مجٞمع اعمٗمٓمّ  قم٤ًم: اإلُمس٤م ُ وْْش  .اإلُمس٤م ِ  ُؼ ٚمَ ٓمْ ُمُ 

خمّمــقص سمٜمٞمــ٦م  إمم همــروب اًمِمــٛمس، أو هــق إُمســ٤م  خمّمــقص قمــغم وضمــفٍ 

  .خمّمقص٦م

ل سمـذًمؽ ٕهنـؿ ٛمّ ورُمْم٤من هق اًمِمٝمر اًمت٤مؾمع ُمـ إؿمٝمر اًم٘مٛمري٦م، ؾُمـ

اًمرُمْمـ٤مء  ٝمر طمـرّ هـذا اًمِمـ وضع إؾمـامء ًمٚمِمـٝمقر واومـَؼ  د اًمٕمربقمٜمدُم٤م أرا

  رىمٝم٤م(. :ٟمف يرُمض اًمذٟمقب )أيٕأو  ،وهل إرض اًمِمديدة احلرارة
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 ...................................... دن اشتطوع إفقه شبقَلوحٍ افبقً 

اًمنمح  

 ( احلراأ.حج اهبٚت) :ُمـ أريم٤من اإلؾملأ اخل٤مُمس( اًمريمـ ٗ)

 سؽ.اهلل احلراأ ًمٚمٜمُّ  سمٞم٧ِم  دُ وْشقم٤ًم ىمّْم  واحل٩م ًمٖم٦م: اًم٘مّمد.

سمٞمـ٧م اهلل احلـراأ  يـ٤مرة ز :وْشقمـ٤مً  وهل ًمٖمـ٦م: اًمزيـ٤مرة. ُمثٚمفواًمٕمٛمرة واضمب٦م 

 ًمٚمٜمسؽ.

، وسمٕمض أهـؾ اًمٕمٚمـؿ إٓ وىمد طم٩ّم  ٟمبل   ـْ واحل٩م ُمـ اًمنمائع اًم٘مديٛم٦م سمؾ ُم٤م ُمِ 

أسم٤مٟمـ٤م لدأ قمٚمٞمـف  وي أنّ اؾمتثٜمك ؾمٞمدٟم٤م هقد وؾمٞمدٟم٤م ص٤مًمد قمٚمـٞمٝمام اًمسـلأ، ورُ 

ؾمٞمدٟم٤م قمٞمسك سمــ ُمـريؿ  ٤مأرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ اهلٜمد ُم٤مؿمٞم٤ًم، وأُم طم٩ّم  ىمداًمسلأ 

طمـلم يٜمـز   ف  ـ٩مُّ إمم اًمسـامء أو أّٟمـ فِ ِٕمـىمبـؾ رومْ  ومٞمحتٛمؾ أٟمف طم٩ّم قمٚمٞمف اًمسلأ 

 إرض.  

ويمـذًمؽ اًمٕمٛمـرة، وُمٕمٜمـك  ،(ملّ اضـتطاع إهٚـٕ ضـبٚالً   وم٤محل٩م واضم٥م )

 اؾمتٓم٤مع اًمقصق  إًمٞمف، وآؾمتٓم٤مقم٦م ٟمققم٤من: :)اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞمل( أي

 ،: آؾمــتٓم٤مقم٦م سمــ٤مًمٜمٗمس، سمحٞمــ٨م شمقضمــد ًمديــف اإلـم٤مىمــ٦م ًمٚمــذه٤مبوػإ

 ، وصمٛمـ واًمنماب، واًمٓمٕم٤مأ -وم٠ميمثر ُمرطمٚمتلم  ُمٙم٦م  قمـ  إن سَمُٕمَد  - واًمراطمٚم٦م
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 أركاى اإلمياى

 ...................................بوهلل نَ تممِ  أنْ  :أرـون اإليامن شتي

اًمنمح  

 ٥ِم تُ وهمػمه٤م ُمـ ْشوط آؾمتٓم٤مقم٦م اعمذيمقرة ذم يمُ  ،اًمٓمريؼ ـُ وأُمْ يمؾ ذًمؽ، 

 اًمٗم٘مٝم٤مء.

 :أي: أٟمف ٓ يستٓمٞمع اًمذه٤مب سمٜمٗمسف ًمٚمح٩م ،: آؾمتٓم٤مقم٦م سم٤مًمٖمػموافثوكقي

 ومٞمٚمزُمــف أنْ  ،وًمٙمـــ ًمديــف اعمــ٤م  ًمــذًمؽ وُيســّٛمك اعمٕمْمــقب، ،ؼَمٍ عمــرض أو يِمــ

 قمٜمف. همػمه ًمٞمح٩ّم  يست٠مضمر

 أركاى اإلمياى

( ٞ ــ٦م: ( أزكــاْ اإلميــاْ ضــت ــامن ًمٖم ــُمُ واإلي ــ٤ًم: وْْش  .اًمتّمــديؼ ُؼ ٓمَٚم قم

 ـَ ُِمـ ؿَ ِٚمـ٤م قمُ ممـوؾمـٚمؿ  ولًمف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف سمجٛمٞمعِ  اًمتّمديُؼ 

ـِ اًمد     .ةِ ورَ سم٤مًمرُض  ي

اًمٕمٛمؾ ًم٘مقًمف  فُ ىمَ وصدّ  ٥ِم ذم اًم٘مٚمْ  رَ ىمَ وىم٤م  سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: اإليامن ُم٤م وَ 

اًمب٘مـرة: ] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :شمٕم٤ممم ذم أيمثر ُمـ ُمقضـع

35]. 

ْْ) :أريم٤من اإليامن ـْ إو  ُمِ وم٤مًمريمـ  ًُِت أ قمغم  دَ شمٕمت٘مِ  أنْ  :أي ،(باهلل ّ ؤ
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 ............................................................... ومَلئؽته

اًمنمح  

ـَ اًمّمـٗم٤مت اًمقاضمبـ٦م ذم طمّ٘مـف ىمديؿٌ  شمٕم٤ممم ُمقضمقدٌ  اهللَ اًمتٗمّمٞمؾ أنْ  ، وهمػمه٤م ُِم

 جلٛمٞمـع ؼ  ستحِ ُمُ ومٝمق شمٕم٤ممم  طمّ٘مف ؾمبح٤مٟمف، شمٕم٤ممم، وٟمٗمل اًمّمٗم٤مت اعمستحٞمٚم٦م ذم

 ..قمـ مجٞمع اًمٜم٘مّم٤من هٌ ٜمزّ وُمٌ  ،اًمٙمامٓت

ٕ )سمـ ـَ ١مُمِ شمُ  أنْ  :اًمريمـ اًمث٤مين( ٗ) ، وهـؿ ؿْ هِ سمقضمقدِ  َق ّمد  شمُ  ( سم٠منْ ًال٢لتـ

ٜمـ٤مصمك وٓ أب هلـؿ وٓ أأ ًمٞمسقا ذيمقرًا  وٓ إٟم٤مصم٤ًم وٓ ظُم   ًمٓمٞمٗم٦مٌ  قراٟمٞم٦مٌ ٟمُ  أضمس٤مأٌ 

يٜم٤مُمقن وٓ يٕمّمقن اهلل ُمـ٤م أُمـرهؿ ويٗمٕمٚمـقن ُمـ٤م ٓ ي٠ميمٚمقن وٓ ينمسمقن وٓ 

ؿ ٓ   يـ قمـددهؿ إٓ اهلل، وجيـ٥م وأهّن  ،اإليامن هبؿ إمج٤مًٓ  ١مُمرون، وجي٥ُم يُ 

 وهؿ: ،ُمٜمٝمؿ ٞمًل سمٕمنمةٍ اإليامن شمٗمِّم 

 ـْ َُمـ َت قْ َُمـ اعملئٙم٦م، وىمٞمؾ أٟمف  رُضـ اًمقطمل وأومْمُؾ  ضمؼميؾ، وهق أُملمُ  ـ1

  يٛمقُت 
ٍ
 .قمغم وضقء

 .وإُمٓم٤مر سم٤مٕرزاقؾ قيمُّ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ: وهق اعمُ  ـ3

 .قرِ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمُّ  ُؾ قيمَّ إساومٞمؾ: وهق اعمُ  ـ3

 إرواح. سم٘مبضِ  ُؾ قيمَّ زرائٞمؾ سمٗمتد اًمٕملم: وهق اعمُ قمَ  ـ4

 ذم ىمؼمه. سمس١ما  اعمٞم٧ِم  لنِ ُمٜمٙمر وٟمٙمػم: ومه٤م اعمقيمَّ ـ  6 ـ5
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ُتبِِه، ـُ  .................................................................. و

اًمنمح  

 ؾ سمٙمت٤مسم٦م احلسٜم٤مت.قيمُّ رىمٞم٥م: وهق اعمُ  ـ7

 ؾ سمٙمت٤مسم٦م اًمسٞمئ٤مت.قيمَّ قمتٞمد: وهق اعمُ  ـ8

 أهٚمٝم٤م. ـْ رضقان: وهق ظم٤مزن اجلٜم٦م، ضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمِ  ـ9

 ُم٤مًمؽ: هق ظم٤مزن اًمٜم٤مر، أضم٤مرٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م وأطمب٤مسمٜم٤م وؾم٤مئر اعمسٚمٛملم.ـ 11

ًمـ٦م شمٕم٤ممم اعمٜمزّ ( ِِٕبُتُك)سمـ ـَ شم١مُمِ  أنْ  :أريم٤من اإليامن ـْ اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمِ ( ٗ)

 فِ ٚمِ ؾُم قمغم رُ   ِ اهلل اعمٜمزَّ  ٤م يملأُ اًمتّمديؼ سم٠مهّن  :٥ِم تُ قمغم أٟمبٞم٤مئف، وُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًمٙمُ 

، وٟمزوهلــ٤م سمــ٠من يم٤مٟمــ٧م ُمــ٤م شمْمــٛمٜمتف طمــّؼ  يمــؾَّ  قمٚمــٞمٝمؿ اًمّمــلة واًمســلأ، وأنّ 

أو ُمسٛمققم٦م ُمـ اًمسٛمع سم٤معمِم٤مهدة يمـام ذم ًمٞمٚمـ٦م  ،ُمٙمتقسم٦م قمغم إًمقاح يم٤مًمتقراة

  ـْ أو ُمِ  ،اإلساء واعمٕمراج
ِ
يمام وىمع ًمسٞمدٟم٤م ُمقؾمك ذم اًمٓمـقر، أو  طمج٤مٍب  وراء

 يمام يم٤من ضمؼميؾ ي٠ميت اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. دٍ ِم٤مهَ ُمُ  ٍؽ ُمٚمَ  ـْ ُمِ 

 وجي٥م ُمٕمروم٦م أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م شمٗمّمٞمًل وهل:  

 قمغم ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك. ٧ْم ٟمزًمِ اًمتقراة: وأُ  ـ1

 قمغم ؾمٞمدٟم٤م داود. ْ  زِ ٟمْ اًمزسمقر: وأُ  ـ3

 قمغم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمسك. ْ  زِ ٟمْ اإلٟمجٞمؾ: وأُ  ـ3
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 ..............................................................وُرُشؾِِه ... 

اًمنمح  

ًملم وأظمـريـ حمٛمـد طمبٞمـ٥م د إوّ ٞماًمٗمرىم٤من وهق اًم٘مرلن: وأٟمز  قمغم ؾم ـ4

 قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم. وؾمّٚمؿ رب اًمٕم٤معملم صغم اهلل 

سمــ ٝمـ٤م ؾمـتقن قمـغم ٟمبـل اهلل ؿمـٞم٨م ُمٜمأُم٤م قمدده٤م ومٝمق ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م أٟمز  

 ،، وصملصمقن قمغم ٟمبل اهلل إسمراهٞمؿ، وقمنمة قمغم ٟمبل اهلل ُمقؾمك ىمبؾ اًمتـقراةلدأ

قمـغم  اًمتـقراة قمـغم ؾمـٞمدٟم٤م ُمقؾمـك، واًمزسمـقر قمـغم ؾمـٞمدٟم٤م داود، واإلٟمجٞمـؾصمؿ 

 ؿؾمٞمدٟم٤م قمٞمسك، واًمٗمرىم٤من وهق اًم٘مرلن قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمٚمـٞمٝم

 أمجٕملم.

 دَ شمٕمت٘مِ  شمٕم٤ممم، سم٠منْ ( ِِٕوُضُز)شم١مُمـ سمـاًمريمـ اًمراسمع ُمـ أريم٤من اإليامن: أن ( ٗ)

هلؿ لدأ وظم٤ممتٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ طمبٞمبٜم٤م حمٛمد أوّ  ِؼ ؾمًل ًمٚمخٚمْ اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ رُ  أنّ 

 ـَ وؾمٚمؿ، وأهنؿ ص٤مدىمقن ذم أىمقاهلؿ، ُمٕمّمقُمقن ُمِ  وصحبف ولًمفصغم اهلل قمٚمٞمف 

 .أو ُمٙمروهٍ  اًمقىمقع ذم حمرأٍ 

 أٍب  ةِ ٕمـ٤ًم وقمــ دٟمـ٤مءَ بْ ـمَ  رٍ ّٗمـٜمَ قمــ ُمُ  ٞمؿٌ ٚمِ ؾَمـ رٌ يمَ ذَ  ر  طُم  واًمرؾمق : هق إٟمس٤منٌ 

 
ِ
ف ىمـد يـ٠ميت يمـذًمؽ إٓ أّٟمـ واًمٜمبـلُّ  سمتبٚمٞمٖمـف، رَ ُِمـوأُ  عٍ إًمٞمـف سمنْمـ َل طمِ وْ أُ  ،أأ   وظمٜم٤مء

 سمتبٚمٞمٖمف. رُ ١مُمَ ًمٞمف سمنمع ضمديد وٓ يُ إقطمك أو يُ  ،يم٤من ىمبٚمف ـْ ُمَ  عِ سمنْم 
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 ........................................................................ 

اًمنمح  

وجيــ٥م اإليــامن سم٤مٕٟمبٞمــ٤مء واًمرؾمــؾ إمجــ٤مًٓ، وقمــدد إٟمبٞمــ٤مء ُم٤مئــ٦م أًمــػ 

ؿ ذم وؾمـٚمّ ولًمف وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤ًم قمغم قمدد أصح٤مب اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

قمــغم قمــدد ؾ وقمــددهؿ  صملصمامئــ٦م وصملصمــ٦م قمنمــ ؾُمــاًمــقداع، وُمــٜمٝمؿ اًمرُّ  ٦مِ طمّجــ

نم، وىمٞمـؾ ـوأرسمٕم٦م قمـوىمٞمؾ أصح٤مسمف صغم اهلل قمٚمٞمف ولًمف وؾمٚمؿ ذم همزوة سمدر، 

 ومخس٦م قمنم.

وا ذم رُ يِمـنميـ ُمٜمٝمؿ وهـؿ اًمـذيـ ذُ ـوقم ٞمًل سمخٛمس٦مٍ وجي٥م اإليامن شمٗمِّم 

 :((قم٘مٞمدة اًمٕمقاأ))اًم٘مرلن، وهؿ جمٛمققمقن ذم ىمق  اًمٜم٤مفمؿ ذم 

ــؿ لدأ  ــقدإه ـــقح ه ــس ٟمــ ــع دري   ُم

 

 صـــ٤مًمد وإسمـــراهٞمؿ يمــــــؾ ُمتبـــــع

ـــ٤مق  ــقط وإؾمــامقمٞمؾ إؾمحـــــ ــذا ًم   يم

 

 أطمتـــذايٕم٘مـــقب يقؾمـــػ وأيـــقب 

 ؿمــٕمٞم٥م هــ٤مرون وُمقؾمــك واًمٞمســــع 

 

ـــــع ــــٚمٞمامن اشمبـ ــــؾ داود ؾم  ذو اًمٙمٗم

ـــــك   ـــــ٤م  ٞم ـــــقٟمس زيمري ـــــ٤مس ي  اًمٞم

 

 قمٞمســــك وـمــــــف ظمـــــــ٤مشمؿ دع همٞمــــ٤م

 ، أو اعمـرادُ ٤مِق َِمـاعمَ  ؾِ واّٛمـ اًمّمؼْمِ  :أي ،وأومْمؾ إٟمبٞم٤مء هؿ أوًمق اًمٕمزأ 

أوزم اًمٕمـزأ  ه اسمـ قمب٤مس ر  اهلل قمٜمف ذم أي٦م، وأومْمُؾ يمام ومرّس  أُ اجلزْ  أِ سم٤مًمٕمزْ 

سـٞمدٟم٤م إسمـراهٞمؿ ومسـٞمدٟم٤م ومٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف ولًمـف وصـحبف وؾمـٚمؿ، هق ٟمبٞمُّ 

 ومسٞمدٟم٤م ٟمقح صٚمقات اهلل وؾملُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.  ،ومسٞمدٟم٤م قمٞمسك ،ُمقؾمك
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 وافقوم أخر، وبوفؼدر خره وشه من اهلل تعوػ .

اًمنمح  

وهـق ( اهَٚ٘ اآلخس)سمـ ـَ ١مُمِ شمُ  أنْ  :اًمريمـ اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اإليامن( ٗ)

أيـ٤مأ  ـْ ف ٓ يـقأ سمٕمـده أي ٓ يـقأ ُِمـّٕٟمـ :ل سمـ٤مًمٞمقأ أظمـرٛم  يقأ اًم٘مٞم٤مُمـ٦م، وؾُمـ

 سمف أنْ  ُمٕمٜمك اإليامنُ واًمدٟمٞم٤م، ومل ًمٞمؾ سمٕمده وٓ هن٤مر، وٓ شمٓمٚمع اًمِمٛمس سمٕمده، 

  ،وطمســ٤مٍب  ،نٍم ـُمــ٤م يٙمــقن ومٞمــف ُمـــ طمــ وسمجٛمٞمــعِ  ،هِ سمقضمــقدِ  َق ّمــد  ٟمُ 
ٍ
 ،وضمــزاء

 .وٟم٤مرٍ  ،وضمٜم٦مٍ 

: ((ج٤ميم٤مؿمـٗم٦م اًمّسـ))هذا اًمٞمقأ يمام ذم  ةَ دّ دًا ُمُ د  اًمزخمنمي حُم ىم٤م  اإلُم٤مأ 

 اجلٜمـ٦مَ  يـدظمؾ أهـؾ اجلٜمـ٦مِ  نْ أأو إمم  ،ٓ يتٜمـ٤مهك ًمف ُمـ وىم٧م احلنمـ إمم ُمـ٤م)أوّ 

ة ٘مــداره سم٤مًمٜمســب٦م إمم اًمٙمٗمــ٤مر مخســقن أًمــػ ؾمــٜم٦م ًمِمــدّ ، وُمِ اًمٜمــ٤مرَ  وأهــؾ اًمٜمــ٤مرِ 

ُمٙمتقسمـ٦م ذم اًمـدٟمٞم٤م سم٤مًمٜمسـب٦م إمم اعمـ١مُمـ اًمّمـ٤مًمد  ُمـ صلةٍ  أهقاًمف، وهق أظمػُّ 

ٜمــ٤ًم يمــؾ قـمِ وىمٞمــؾ يـقأ اًم٘مٞم٤مُمــ٦م ومٞمــف مخســقن ُمَ قمــغم قمّمــ٤مة اعمــ١مُمٜملم، ط ويتقؾّمـ

ـٍ  ــُي  ٟمســ٠م  اهلل شمٕمــ٤ممم أنْ  ،أًمــػ ؾمــٜم٦م ُمــقـم ــ فُ ٗمٗمَّ ــ٤م سمٛمٜمّ ، طمٙمــ٤مه فِ ف وومْمــٚمِ قمٚمٞمٜم

 واًمٗمِمٜمل( اهـ. ،اًمسحٞمٛمل

 َزد بــاهق  ) ـَ ١مُمِ شُمـ أنْ  :اإليـامنِ  أريمـ٤منِ  ـْ اًمريمـ اًمس٤مدس وإظمـػم ُِمـ( ٗ)

 شمٕم٤ممم،  اهلل شم٘مديرِ  ـْ ام هق ُمِ إٟمّ  هُ وْشَّ  هُ ظمػمَ  ( أي أنّ تعاىل اهلِل ّ ًِ  ِٖٗغّس  ِٖخرَي
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 أركاى اإلحضاى 

 َك.ارَ يَ  هُ نكّ ؾَ  اهُ رَ تَ  نْ ؽُ تَ  لْ  ننْ ؾَ  ،اهُ رَ تَ  َك ـلكّ  اهللَ َد بُ عْ تَ  أنْ  اإلحسونِ  أرـونُ 

اًمنمح  

  رَ دّ ىَمـ  شمٕمـ٤ممم  اهلل أنّ   دَ ِ٘مـشمٕمتَ   أنْ  : سمـف  اإليـامن  اًمٗمِمـٜمل: )وُمٕمٜمـك  اإلُم٤مأ  ىم٤م 

  وأنّ  ِؼ اخلْٚمـ ِؼ ْٚمـىمبـؾ ظَم  واًمنمَّ  اخلػمَ 
ِ
وهـق  هِ رِ اهلل وىمـدَ  مجٞمـع اًمٙم٤مئٜمـ٤مت سم٘مْمـ٤مء

 وسمره٤من( اهـ.  ّم٥ٍم ٟمَ  همػمِ  ـْ ُمِ  َؽ سمذًمِ  أٌ ضم٤مزِ  ويٙمٗمل اقمت٘م٤مدٌ  هل٤م، ريدٌ ُمُ 

ُم٤م يم٤من  هق اًمتّمديؼ سم٠منّ  :رِ دَ سم٤مًم٘مَ  اهلل اعمرهمٜمل: )واإليامنُ  وىم٤م  اًمسٞمد قمبد

  ي٘مقُ   ـْ وُم٤م يٙمقن سمت٘مدير ُمَ 
ِ
ٕمـ٤ًم أو رضًا طمٚمـقًا ٗمْ ًا ٟمَ ومٞمٙمقن ظمػمًا أو ّْش  ـْ يمُ  ًمٚمٌمء

 اهـ. رًا(أو ُمُ 

 أركاى اإلحضاى

 هق اإلشم٘م٤من ذم يمؾ يشء. :واإلطمس٤من

( ُْ ْ  أزكـا  ،٦مِ اعمراىمَبــ ـُ يْمـ: رُ ٤منِ ٜمَــيمْ اًمتـل ي٘مــقأ هبـ٤م اإلطمسـ٤من رُ (  ِاإلحطـا

ْْ):وهق ُّ اهلل  د تعُب أ ُٖس ت ـ  م كأ  واخلَٗمـ رِ اًمٕمٛمؾ ذم اجلٝمْ   َ ومٞمستقي قمٜمد ،(ا
ِ
 ٤مء

 .طم٤م ٍ  ؾ  ذم يمُ  قمٚمٞمَؽ  عٌ ٚمِ ٓمّ ُمُ  واهلُل  َؽ أقمامًمِ  ذم يمؾ   اهللَ ٥ُم راىمِ شمُ  َؽ ٕٟمّ 

ْْ ) : ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وهق ،ةِ دَ ٤مهَ َِم اعمُ  ـُ يمْ ورُ  ُٖتـس   ّْلُـ ت  مْل فـإ  ا

ُّ  . َ دَ ِم٤مهِ يُ وَ  ا َ رَ يَ  فُ أٟمّ  رْ ومتذيمّ  هُ رَ شمَ  ؿْ ومٚمَ  َؽ قمٜمْ  هم٤مَب  وم٢منْ  (ان س ٙ  ُٕفإ
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 أركاى الديو

 .ونُ َس ْح اإلِ وَ  امنُ يْ اإلِ وَ  َلمُ ْش : اإلِ يٌ ثَلثَ  ينِ افد   أرـونُ 

ف  هُ َفََ يَََك ٓ َشِ  ٌد اِحََوَ  هُ أّكََوَ  ،ودٌ ُجََوْ  مَ وَػ َعََتَ وَ  هُ وكَ َح بْ ُشََ اهللَ أنّ  ُد ِؼََتَ عْ كَ وَ 

 ......... صذ اهلل ظؾقه وشؾم أن كبقـو ُمؿد وكعتؼد ،وأؾعوفه ،وصػوته ،ذاته

اًمنمح  

 أركاى الديو

ـُ واًمد    ـَ ُمِ  فِ ٟمبٞمّ  قمغم ًمس٤منِ  اهلُل فُ ُم٤م ْشقمَ  قم٤ًم:اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمب٤مدة. وْْش  ًمٖم٦م: ي

 .قم٤ًم اإلؾملأُ رادومف ْْش إطمٙم٤مأ، ويُ 

ـُ اًمتل قمٚمٞمٝمـ٤م ي٘مـقأ اًمـد  ( ّٙأزكاْ اهـدِّ ) ٌٞ ) ي َُ ثالثـ ُْ  : اإلضـال    ٗاإلميـا

ُْ  ُمـ هذه اًمثلصم٦م وشمٗمّمٞمٚمف. واطمدٍ  يمّؾ  أ شمٕمريُػ وىمد شم٘مدّ ( ٗاإلحطا

اقمت٘م٤مده  ؿِ سٚمِ قمغم اعمُ  اريـ ُم٤م جي٥ُم صمؿ ذيمر اعمّمٜمػ رْحف اهلل وٟمٗمٕمٜم٤م سمٕمٚمقُمف ذم اًمدّ 

ّْ ُدُٗعتقِـ )وم٘مـ٤م :  وؾمـٚمؿولًمـف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل شمٕم٤ممم وذم طمؼ   ذم طمؼ    أ

ــ( ضــبخإُ ٗتعــاىل ً٘جــ٘د   اهلل  ــ٦م، أسَم ــل سمداي ــَسْ  ي  دِ سم ــ) ،ي  دِ َُم ُّ ال  د ٗاِحــ ُٕٗأ

، ي٘مـق  ٞمـَؾ ثِ وٓ ُمَ  ػمَ وٓ ٟمٔمِ  ًمفُ  فَ ٞمْ بِ ( ٓ ؿَم ِٕٗأفعاهِـ  ِٕٗصفاِت ِٕيف ذاِت ُٕه  غسٙم 

 .[11اًمِمقرى: ] ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ  :شمٕم٤ممم

ُّْم٤ًم )( اقمت٘م٤مدًا ضم٤مزِ ُدِقُٗعت ) ّٚ أ  ٗضوٍٗآهٕ ِا ذلٌد صوٟ اهلل عوٕٚ ُب
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وأكََه  ،وهََوجر إػ ادديـََي ودؾََن  ََو ،بعٌََ  ََوووفََد بؿؽََي  افؼََري اهلوصََؿي 

اهلل بن ظبد ادطؾى بن هوصم بَن ظبَد  ظبدؾؼو، وأن أبوه أحسن افـوس خؾؼًو وُخ 

 .افزهريي ىمـي بن وهآوأمه ، مـوف

اًمنمح  

 ٛ ٛ اهُق) ه٤مؿمؿ سمـ قمبـد اعمٜمـ٤ما هِ جلدّ  ٦مً بَ ْس ٟمِ ( اهلـاي ًم٘مبٞمٚمـ٦م ىمـريش،  ٦مً بَ ْسـٟمِ  (سغـ

ٞ  د ِهُٗوأٟمف ) قم٤مأ اًمٗمٞمؾ يقأ آصمٜملم ذم اًمثـ٤مين قمنمـ ُمــ ؿمـٝمر رسمٞمـع إو   (مبل

أي سمٛمٙمـ٦م طمٞمـ٨م ضمـ٤مءه اًمـقطمل وهـق ( بٔـا  ث عِـ ُب) أٟمـف (ٗ) إىمقا  قمغم أصّد 

سمٛمٙمـ٦م سمٕمـد اًمـقطمل صملصمـ٦م  ٨َم ُمَٙمـ( ٗ) هِ رِ ٛمْ طمراء وىمد سمٚمغ إرسمٕملم ُمـ قمُ  سمٖم٤مرِ 

( املدِٙٞٓاجس إىل قمنم ؾمٜم٦م طمتك سمٚمغ اًمث٤مًم٨م واخلٛمسلم ُمـ قمٛمره، سمٕمده٤م )

 ،برِ ْثـوؾمـٚمؿ يَ  وصـحبف ولًمفصغم اهلل قمٚمٞمف  ك ىمبؾ جمٞمئفِ سٛمّ ويم٤مٟم٧م شمُ  ،اعمٜمقرة

وم٤مٟمت٘مـؾ إمم اًمرومٞمـؼ  ،هب٤م قمنم ؾمٜملم طمتك سمٚمغ قمٛمـره اًمث٤مًمـ٨م واًمسـتلم ٨َم ٙمَ وُمَ 

ُمـ رسمٞمـع إو  اخل٤مُمس قمنمك يقأ آصمٜملم ذم حَ إقمغم سم٤معمدٟمٞم٦م اعمٜمقرة ُض 
(4)
 

 سم٤معمدٟمٞم٦م اعمٜمقرة. :أي ،(بٔا ّ ِفُٗد) ،ذم اًمسٜم٦م احل٤مدي٦م قمنم ُمـ اهلجرة

ــٟمٕمتَ ( ٗ) ــف  اهلل قمٚمٞمــفصــغّم ( ُُّٕــأ) دُ ِ٘م ُّوؾمــٚمؿ ) ولًم قــًا ْوخ  اهِــاَع أحطــ

ُّْوُٗخ ُٖأب  قا، ٗأ وىمـد ، (اهلل بّ عبد املطوب بّ ٓاغٍ بـّ عبـد ًِـا     عبد ا

 سمٜمل  ـْ ُمِ   أظمقاًمف  قمٜمد ـَ ومِ ودُ   سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة  اًمِم٤مأ  وهق راضمع ُمـ  شمقذم أسمقه

                                                 

، ((افؼول ادػقد شح اجلوهر افػريد ف خَلصي افتوحقدذم يمت٤ميب )) وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ ُمٗمّملً  (4)

 ((، ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمـ أراد آؾمتٞمْم٤مح.ادمفَّػي شح افذخرة ادؼؾي افػوائدوذيمرشمف يمذًمؽ ذم يمت٤ميب: ))
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......................................................................... 

اًمنمح  

ً ـ ف، )وؾمـٚمؿ ْحـًل ذم سمٓمــ أُّمـولًمف  ٤مر واًمرؾمق  صغم اهلل قمٚمٞمفاًمٜمجّ  أًِـٞ   ُٕٗأ

 عمٜمقرة قمٜمدُم٤مرضمققمٝم٤م ُمـ اعمديٜم٦م ا قومٞم٧م سم٤مٕسمقاء طملمشمُ  ،(اهصٓسٙٞ بٗٓ تبِ

 ،ىمـؼم أسمٞمـف وؾمـٚمؿ ًمزيـ٤مرة وصـحبف ولًمفاحلبٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف  ٦مِ سمروم٘مَ  ظمرضم٧ْم 

ؾمـٜملم، ومٙمٗمٚمـف  ٧مُّ ؾِمـ وؾمـٚمؿ لٟمـذا َ  وصـحبف ولًمفصغم اهلل قمٚمٞمف  هُ ويم٤من قمٛمرُ 

وؾمـٚمؿ صمـامن  وصحبف ولًمفاعمٓمٚم٥م طمتك شمقذم وقمٛمره صغم اهلل قمٚمٞمف  قمبد هُ ضمدّ 

 أسمق ـم٤مًم٥م. فُ ؾمٜملم، ومٙمٗمٚمف قمٛمّ 

قمغم أسم٤مء شمٕمٚمٞمؿ أوٓدهـؿ هـذه اًمٕم٘مٞمـدة  ٥ُم جيِ  فُ ٟمّ أ ؿِ اًمٕمٚمْ  أهُؾ  رَ يمَ وىمد ذَ 

ـَ ىم٤م   اعمب٤مريم٦م طمٞم٨م ـْ يمؾ  ُِم ذم ))سمنمى اًمٙمريؿ((: )وجي٥ُم قمغم ٟمحق اًمقزم ُِم

إسمقيـ وإن قمل وًمق ُمـ ضمٝم٦م إب، واًمقضمقب قمـغم اًمٙمٗم٤ميـ٦م، ومٞمسـ٘مط 

أطمدمه٤م: ٕٟمف ُمـ إُمر سمـ٤معمٕمروا، وًمـذا ظمقـمبـ٧م سمـف إأ وٓ وٓيـ٦م  سمٗمٕمؾ

ًم٘مٞمؿ، صمؿ اعمٚمت٘مط واًمسـّٞمد واعمـقدع، واعمسـتٕمػم، وم٤مإلُمـ٤مأ، هل٤م، صمؿ اًمقيص، صمؿ ا

ٞمـز ُمـــ ذيمــر وأٟمثــك، ُمـ٤م يْمــٓمر عمٕمرومتــف ُمـــ شمٕمٚمــٞمؿ اعمٛم -ّمـٚمح٤مء اعمســٚمٛملموم

 إُمقر اًمرضوري٦م اًمتل يِمؽم  ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مأ واخل٤مص وإْن مل يٙمٗمر ضم٤مطمده٤م.

اؾمـٛمف حمٛمـد سمــ قمبـد اهلل، اهلل قمٚمٞمف  وؾمـٚمؿ رؾمـق  اهلل وُمٜمٝم٤م أّٟمف صغم 

 وُوًمَِد سمٛمٙم٦م، وسُمِٕم٨َم هب٤م، وه٤مضمر إمم  ،ىمريش وأُّمف أُمٜم٦م، وًمقٟمف أسمٞمضوأٟمف ُمـ 
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 فزوض الوضوء

 .............................................،ؾروض افوضوء شتي

اًمنمح  

ـَ هبـ٤م
وسمٞمـ٤من اًمٜمبـقة واًمرؾمـ٤مًم٦م، وهمـػم ذًمـؽ ممـ٤م ٓ يسـع اعمٙمّٚمـػ  ،اعمديٜم٦م وُدومِ

 ضمٝمٚمف.

اهلل قمٚمٞمف ولًمف وؾمٚمؿ سمقضمف، صمؿ ُمٕمرومتف شمٕمـ٤ممم سمـام  وأّوُ  ُم٤م جي٥ُم: ُمٕمرومتف صغم

ٞمـز ٚمٞمٛمف اعمٛمٓسمّد ُمٜمف، سمٛمٕمروم٦م قم٘مٞمدٍة قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م، وم٠مو  ُم٤م جي٥م شمٕم

 (( اهـ.   ذًمؽ

 فزوض الوضوء

قمـ٤ًم: ُمـ٤م ـمٚمبـف وْْش  اًمـلزأ. واًمٗمروض مجع ومرض وهق ًمٖم٦ًم: اًمٜمّمـٞم٥ُم 

 .فِ يمِ رْ قمغم شمَ  ٥ُم ويٕم٤مىمَ  ،فِ ٚمِ ٕمْ قمغم ومِ  ث٤مُب ٞمُ ومُم٤ًم، اًمِم٤مرع ـمٚمب٤ًم ضم٤مزِ 

 .واًمٜمٔم٤مومـ٦م ُ  اَم واجلَـ ـُ ْسـوهـل احلُ  ةِ ٤مءَ َض واًمقضقء ًمٖم٦ًم: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمقَ 

 قم٤ًم: همسؾ أقمْم٤مء خمّمقص٦م سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م.وْْش 

٤م ذم اًم٘مرلن ذم ىمقًمف هَ رُ يمْ ذِ  دَ رَ أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وَ ( فسٗض اه٘ض١٘ ضتٞو)

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ژ  :شمٕم٤ممم

واصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م ضم٤مء ذيمره٤م ذم طمدي٨م  [6اعم٤مئدة: ] ژ ٺ  ٺ  ٺ

  ((وِت قَّ وفـّ بِ  امُل ام إظْ كّ إِ )) :وؾمٚمؿ، وهق ىمقًمف قمـ اًمٜمٞم٦مولًمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 
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 ...........................، ..........ظـد ؽسل افوجه إول: افـقي

اًمنمح  

أظمرضمف  ((هِ بِ  اهللُ أَ َد  بَ اَم ا بِ ءوُ َد بْ إ)) :وىمقًمف قمـ اًمؽمشمٞم٥م ،أظمرضمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ

 ُمسٚمؿ وأْحد واًمٚمٗمظ ًمف.

ٞ ) :ُمـ ومروض اًمقضقء( األٗي)  قمـ٤ًم: وْْش  .دُ وهـل ًمٖمـ٦ًم: اًم٘مّْمـ( اهِٚـ

  دُ ّْم ىمَ 
ِ
 :ىمق  اًمٜم٤مفمؿ، وهل٤م أطمٙم٤مأ جمٛمققم٦م ذم فِ ٚمِ ٕمْ ٗمِ ٟم٤ًم سمِ ٘مؽمِ ُمُ  اًمٌمء

ــْبعُ  ٍت  ؾَم َٓ ــ١َما ــ٧ْم  ؾُم ــ٦مٍ  ذِم  َأشَم  ٟمِٞمَّ

 

 

ــ٠ْميِت  ـْ  شَم ــ ــ٤م عمَِ ــَل  ىَم٤مَرهَبَ ـْ  سمِ  َوؾَمــ

 ـْ َُمـــزَ وَ  ؾ  حَمـَــ ؿٌ ْٙمـــطُم  ٦مٌ ٞمَ٘مـــ٘مِ طَم  

 

 ـْ َسـطَم  قدٌ ُّمـ٘مْ ُمَ وَ  طٌ َْشْ  ٦مٌ ٞمّ ٗمِ ٞمْ يمَ 

 .وهق: ىمّمد اًمٌمء ُم٘مؽمٟم٤م سمٗمٕمٚمف أٝم٤م: شمٕمريٗمٝم٤م اعمت٘مد  ومح٘مٞم٘متُ  

 ب٤ًم.هم٤مًمِ  ٝم٤م: اًمقضمقُب وطمٙمٛمُ 

 .٦مٌ هب٤م ؾمٜمّ  ظُ ٝم٤م: اًم٘مٚم٥م واًمتٚمٗمّ وحمٚمُّ 

، ومٞمجـ٥ُم شم٘مـّدُمٝم٤م قمـغم اًمٗمٕمـؾ اًمٕمبـ٤مدة إٓ ذم اًمّمـقأ  ِ ٝم٤م: قمٜمد أوّ وزُمٜمُ 

 ( عِــد غطــىذم اًمقضــقء )ومقىمتٝمــ٤م 
ٍ
٘ ) ـَ ُِمــ أو  ضمــزء أي ُُم٘مؽمٟمــ٦م سمــذًمؽ  (ِْٕجــاه

 .اجلزء ٓ سمجٛمٞمٕمف

 قًء اظمتٚمٗمـ٧ْم وُضـ يُّ قِ ٜمْـ، ومٚمق يمـ٤من اعمَ ْي قِ ٜمْ ويمٞمٗمٞمتٝم٤م: ختتٚمػ سم٤مظمتلا اعمَ 

 صلًة.  يُّ قِ ٜمْ  ًمق يم٤من اعمَ يمٞمٗمٞمتٝم٤م قماّم 
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 ......................................................افثون: ؽسل افوجه

اًمنمح  

 وشوضفو شبعي:

 إؾملأ اًمٜم٤موي. ـ1

 متٞمٞمز اًمٜم٤موي. ـ3

 ي.قِ ٜمْ سم٤معمَ  فُ ٛمُ ٚمْ قمِ  ـ3

 .ا٘مؼ اعم٘متيض ـ4

 .اًم٘مدرة قمغم اعمٜمقي ـ5

 .قمدأ اإلشمٞم٤من سمام يٜم٤مومٞمٝم٤م ـ6

 .شمٕمٚمٞمؼ ىمٓمٕمٝم٤م سمٌمء، وإٓ اٟم٘مٓمٕم٧م ُمب٤مْشة وإن مل  ّمؾ اعمٕمٚمَّؼقمدأ  ـ7

يم٤مًمٖمسـؾ اعمسـٜمقن ُمــ اًمٖمسـؾ  اًمٕمبـ٤مدة،دة قمــ ٤موُم٘مّمقده٤م: متٞمٞمز اًمٕم

، يمٜمٞم٦م اؾمتب٤مطم٦م ومرض اًمّملة أو متٞمٞمز ُمراشم٥م اًمٕمب٤مدةيمذا و ًمٚمتؼّمِد أو اًمتٜمٔمػ،

اًمّملة اعمسٜمقٟم٦م أو ُمس اعمّمحػ، ويمُسٜم٦ِّم اًمّمبد ُمـ ومرِض اًمّمبد وم٤مًمٗمْرُق 

 .سمٞمٜمٝمام إٟمام يٙمقن سم٤مًمٜمٞم٦م

  ـْ ُمِ  :قًٓ ـمُ  هُ وطمدّ ( غطى اه٘جٕ) :( ُمـ ومروض اًمقضقءاهثاُٛ)



 (55) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ...................................................... اً َؼ رًا وبَ عَ مجقعه َص 

اًمنمح  

، ومٞمج٥م إمم إذنِ  نِ إذْ  ـَ ُمِ  :ض٤مً رْ ىمـ، وقمُ اًمذّ  إمم أؾمٗمؾِ  اًمرأسِ  رِ ٕمَ ؿَم ُمٜم٤مسم٧م 

اًمقضمف اًمٕمنميـ إٓ  ُمـ ؿمٕمقرِ  ئ٤مً ومل يؽم  ؿمٞم( سًاػ سًا ٗب ع مجٚعٕ غ همسٚمف )

 وهمسٚمٝم٤م وهل:  

 اًمٖمٛمؿ وهق: اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اجلبٝم٦م.. 1

 احل٤مضمب٤من: ومه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم أقمغم اًمٕمٞمٜملم. . 3، 3

 .جمرى اًمدأ يـان: و مه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اخلدّ اخلدّ . 5، 4

 اًمسب٤مٓن: ومه٤م ـمروم٤م اًمِم٤مرب.. 7، 6

 اًمٕم٤مرض٤من: ومه٤م اعمٜمخٗمْم٤من قمـ إذٟملم إمم اًمذىمـ.. 9، 8

يــ٤من ومهــ٤م اًمِمــٕمر اًمٜم٤مسمــ٧م سمــلم اًمّمــدغ واًمٕمــ٤مرض اعمح٤مذِ اًمٕمــذاران: . 11، 11

 ًمألذٟملم. 

إهــداب إرسمٕمــ٦م: وهــل اًمِمــٕمقر اًمٜم٤مسمتــ٦م قمــغم ضمٗمــقن . 15، 14، 13، 13

 اًمٕمٞمٜملم. 

 إؾمٗمؾ ًمألؾمٜم٤من. اًمٚمحٞم٦م: وهل اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اًمٗمؽ  . 16



 (56) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 .رضغ افؽثقػغوإٓ بوضن افؾحقي افؽثقػي وافع

 ............................. ادرؾؼغ ومو ظؾقفو،افثوفٌ: ؽسل افقدين مع 

اًمنمح  

 ٚمٞم٤م.اًمِم٤مرب: وهق اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم اًمِمٗم٦م اًمٕمُ . 17

 ٗمغم. ٗم٦م اًمسُّ اًمٕمٜمٗم٘م٦م: وهل اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م ا٧م اًمِّم . 18

 اًمٜمٗمٙمت٤من: ومه٤م اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م قمغم ـمرذم اًمِمٗم٦م اًمسٗمغم.  .31 ،19

إال وسم٤مـمٜمٝمـ٤م وإن يمثٗمـ٧م )ومجٛمٞمع هـذه اًمِمـٕمقر جيـ٥م همسـؾ فم٤مهرهـ٤م 

ومـل جيـ٥م همسـٚمف سمـؾ جيـ٥م  ،(زضـ  اهلثـٚف   اباطّ اهوخٚٞ اهلثٚفٞ ٗاهع

 .همسؾ اًمٔم٤مهر وم٘مط، ويسـ ختٚمٞمٚمٝمام

وجمٚمـس  ،ٓ شمرى سمنمشمف ُمـ جمٚمس اًمتخ٤مـمـ٥م ُم٤م قه وضوبط افؽثقف:

غطـى اهٚـدّٙ ًـع    ) :ُمـ ومـروض اًمقضـقء( اهثاهـث صملصم٦م أذرع. )اًمتخ٤مـم٥م 

اًمب٤مرزان سملم اًمٕمْمد واًمس٤مقمد، واًمٕمٔمؿ اًمذي سمٞمٜمٝمام ومه٤م اًمٕمٔمامن  ،(املسفق 

ك اًمٙمرؾمقع، واًمذي يـكم سٛمّ اًمٕمٔمؿ اًمذي يكم اخلٜمٍم يُ وك إسمرة اًمذراع، سٛمّ يُ 

ك اًمرؾمـغ، وُمـ٤م سـٛمّ ك اًمٙمقع، واًمذي سملم اًمٙمرؾمقع واًمٙمقع يُ سٛمّ إهب٤مأ اًمٞمد يُ 

 وىمد مجٕمٝم٤م اًمٜم٤مفمؿ ذم ىمقًمف: ،ك اًمبقعسٛمّ ضمؾ يُ يكم إهب٤مأ اًمر  
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 حتى مو حتً إطػور. 

اًمنمح  

ـــقعٌ وم َ ـــكِم  ُٙم ـــ٤مأَ  َي ـــ٤م إهْبَ ـــٍد َوَُم ـــكِم  َي  َي

 

هِ  ٜمٍَْمِ ؾْمغُ  اًْمُٙمْرؾُمقعُ  خِلِ  َوؾَمـطْ  َُم٤م َواًمرُّ

ـــكِم  َوقَمْٔمـــؿٌ   ـــ٤مأَ  َي ـــ٥ٌم  ِرضْمـــؾٍ  إهْبَ  ُُمَٚم٘مَّ

 

ـْ  َواطْمَذرْ  سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ  وَمُخذْ  سمُِبقعٍ   اًْمَٖمَٚمطْ  ُِم

ُمـــ فمٗمــر وؿمــٕمر فمــ٤مهره وسم٤مـمٜمــف ( ًٗــا عوٚٔــاوجيــ٥م همســؾ اًمٞمــديـ ) اًمٖمــٚمط

ُمـ أوؾمـ٤مخ يمـل يّمـؾ اعمـ٤مء ( حتٟ ًا حتت األظفـاز صبع زائديـ )إووحلٛم٦م 

ظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ ُم٤م اـ٧م إفمٗمـ٤مر ُمــ أوؾمـ٤مخ إمم اوىمد  ،إمم اعمحؾ

 وهل:   ،أىمقا 

 .وهق اعمٕمتَٛمد ،قمدأ اًمٕمٗمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ـ1

 اًمٕمٗمق ُمٓمٚم٘م٤ًم. ـ3

اًمٕمٗمق إن يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمـئ٦م ُمــ قمـرق اًمبـدن وذم طمـؼ صـ٤مطم٥م قمٛمـؾ  ـ3

 ٤مأُمـ))قمـ اًمٙمـردي:  ((سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ))أسمتكم هب٤م، وهق إىمرب، ىم٤م  ذم 

صد ُمٕمـف  ..  اعم٤مءقاًمقؾمخ اًمذي جيتٛمع ا٧م إفمٗم٤مر، وم٢من مل يٛمٜمع وص

سمـ٤مًمٕمٗمق اظمتـ٤مره اًمٖمـزازم  ومل ذم إصد، وًمٜمـ٤م وضمـفٌ  ..اًمقضقء، وإن ُمٜمع

سمؾ هق أفمٝمر ُمـ طمٞمـ٨م اًم٘مقاقمـد ُمــ اًم٘مـق  سمٕمدُمـف  :٤م واجلقيٜمل واًم٘مٗمّ 

  سمٕمــد  وًمــق  نمـمفـشم٘مٚمٞمــده سمــ  دمٚمــ٥م اًمتٞمســػم، ومٞمجــقز  قمٜمــدي، إذ اعمِمــ٘م٦م

 اًمّملة اهـ. 
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............................................. افرابع: مسح بعض افرأس  

اًمنمح  

يٙمـقن ُمــ  نْ أؾ سمٕمْمٝمؿ سمـلم ٟمحقه ذم وؾمخ إفمٗم٤مر وزاد: وومّمَّ  ((ب))وذم 

وؾمخ اًمبدن اًمذي ٓ يٚمق قمٜمف هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ومٞمّمـد ُمٕمـف اًمقضـقء ًمٚمٛمِمـ٘م٦م، 

 اهـ. ((وأن يٓمرأ ُمـ ٟمحق قمجلم ومل، وهذا اًمذي أُمٞمؾ إًمٞمف

ٖمٞمـــ٦م سمذم طم٤مؿمـــٞمتف قمـــغم ) ٕم٘مبـــ٤مُم ىمـــ٤م  اًمٕملُمـــ٦م أْحـــد سمــــ قمٛمـــر اًمِمـــ٤مـمري

، وىمد ىم٤م  اًمِمـ٤مومٕمل: إذا ضـ٤مق إُمـر . إًمخ(اعمسؽمؿمديـ(: ))ىمقًمف: اعمِم٘م٦م..

قء . ًمـزأ قمـدأ صـح٦م وضـاشمسع، واًمذي ي٘متْمٞمف طم٤م  اًمسٚمػ اًمٕمٗمـق، وإٓ.

ٓ ؾمٞمام أصح٤مب اعمٝمـ: ًمٙمـ قمـذر ُمتـ٠مظمري أئٛمتٜمـ٤م أن يمثريـ، يمثػميـ سمؾ إ

اًمٜمقوي ىم٤م  ذم ))اًمروض٦م(( سمٕمدأ اًمٕمٗمق شمبٕمـ٤ًم ًمٚمٛمتـقزم، وُمتـ٠مظمري أئٛمتٜمـ٤م ٓ 

ض يٕمدًمقن هم٤مًمب٤ًم قمام رضّمحف اًمٜمقوي: ومٚمذًمؽ رضمحقا قمدأ اًمٕمٗمق، وىمد اقمؽُمِ 

، سمؾ ىمٞمـؾ: سمٕمـدأ اخلـ٤مًمػ ومٞمـف. اهــ أصـؾ  (( دأ اًمٕمٗمقاًمٜمقوي ذم شمرضمٞمد قم

 اهـ.

ٕمرًا ًا أو ؿَمـنَمـسمَ ( ًطـ  بعـا اهـسأع   ) :ُمـ ومروض اًمقضقء( اهسابع)

مل خترج  ..أهن٤م ًمق ؾمحب٧م :أي ،اًمرأس ذم طمد   ٤موًمق ؿمٕمرة واطمدة سمنمط يمقهن

 اًمرأس ُمـ ضمٝم٦م اؾمؽمؾم٤مهل٤م. قمـ طمد  

اعم٘مّمـقد وصـق  اًمبٚمـؾ إمم اًمـرأس، ومٚمـق  ٕنّ  : اًمٞمد ًمٚمٛمسدوٓ شمتٕملّم 

ووصـؾ  ،أو وضع يده اعمبٚمقًم٦م قمغم رأؾمـف ،أو همسؾ رأؾمف ،ُمسد سمخرىم٦م ُمثلً 

  وطمّمؾ سمف اًمٗمرض. ،يمٗمك يمؾ ذًمؽ ..اًمبٚمؾ إمم اًمرأس



 (59) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 افسودس: افستقى هؽذا. ، ؽسل افرجؾغ مع افؽعبغ و صؼوؿفام اخلومس:

اًمنمح  

( غطــى اهــسجو  ًــع اهلعــب  ) :ُمـــ ومــروض اًمقضــقء (اخلــاًظ) 

ـــ جيـــ٥م همســـؾ سمـــ٤مـمـ ( ٗ)، أِ دَ ومهـــ٤م اًمٕمٔمـــامن اًمبـــ٤مرزان سمـــلم اًمســـ٤مق واًمَ٘م

يمـ٤من  ، وم٢منْ رٌ قَ ٓ يٙمقن سم٤مًمِم٘مقق همَ  إن يم٤من هبام ؿم٘مقق سمنمط أنْ ( غق٘قٌٔا)

ٝم٤م ًمٞمّمؾ اعم٤مء إًمٞمٝم٤م، وًمق هب٤م همقر مل جي٥م إيّم٤م  اعم٤مء إمم سم٤مـمٜمٝم٤م، وٓ جي٥م ؿم٘مّ 

 وم٢منْ  ،مل يّمؾ إمم همقر اًمٚمحؿ وضم٥م إزاًمتف إنْ  ..أو ٟمحقه يم٤من سم٤مًمِم٘مقق ؿمٛمعٌ 

ُمــ ومـروض ( اهطـادع )اًمبـ٤مـمـ.  ٕٟمف صـ٤مر ذم طمـد   :مل دم٥م إزاًمتف ..وصؾ

أ قمْمـق ٓ ي٘مـد   أنْ  :اًمؽمشمٞم٥ميمر، وُمٕمٜمك قمغم ُم٤م ذُ ( اهرتتٚب ٓلـرا ) :اًمقضقء

 قمغم قمْمق.

 ومهو:  ،وٓ يسؼط افستقى إٓ ف حوفتغ 

 قمٜمد اٟمدراج رومع احلدث إصٖمر ذم رومع احلدث إيمؼم. ـ1

صــد  ..قمٜمــد آٟمٖمــامس، ومٚمــق اٟمٖمٛمــس ؿمــخص وٟمــقى اًمقضــقء ـ3

، وًمٙمــ حلّمـقًمف ذم حلٔمـ٤مت ظمٗمٞمٗمـ٦م فوؾم٘مط اًمؽمشمٞمـ٥م ذم طمّ٘مـ ،وضقءه

احل٤مًمـ٦م أن شم٘مـع ٟمٞمتـف قمٜمـد ُملُمسـ٦م اعمـ٤مء يِمؽمط ًمّمح٦م اًمقضـقء ذم هـذه 

حمؾ اًمٜمٞم٦م ذم اًمقضقء قمٜمد  ٕنّ  :ًمبٕمض وضمٝمف وًمق ؿمٕمقر وضمٝمف يم٤مًمٚمحٞم٦م

 همسؾ أو  ضمزء ُمـ اًمقضمف يمام شم٘مدأ. 



 (61) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 نواقض الوضوء

 .. بر ظذ مو ـونو افد   بلكواؿض افوضوء أربعي: إول اخلورج من افؼُ 

اًمنمح  

 نواقض الوضوء

 ُم٤م يزيؾ اًمٌمء قمـ أصٚمف. اًمٜمقاىمض: مجع ٟم٤مىمض، وهق

          :ُمٜمٝمـ٤م( أزبعـٞ: األٗي )اًمتل يٜمتٝمل اًمقضقء سمقاطمد ُمٜمٝمـ٤م ( ُ٘اقا اه٘ض١٘)و

ْ    بَساهد )يمذا اخل٤مرج ُمـ ( ٗ َىُباخلازج ًّ اهُق) هـذا اخلـ٤مرج  (عوـٟ ًـا كـا

ؾمقاء يم٤من ُمٕمت٤مدًا يمبق  وهم٤مئط أو همػم ُمٕمت٤مد يمحج٤مرة، رـمب٤ًم يم٤من أو ضم٤موم٤ًم إٓ 

ـل مَو ): وافؼوظدة تؼولٕٟمف أوضم٥م اًمٖمسؾ وهق أقمٔمؿ ُمـ اًمقضقء،  :اعمٜمل

، وم٤معمٜمل أوضمـ٥م (ل يوجى أدكومهو بعؿومه ..إمرين بخصوصهأوجى أظظم 

أقمٔمؿ إُمريـ وهق اًمٖمسـؾ سمخّمـقص يمقٟمـف ُمٜمٞمـ٤ًم، ومـل يقضمـ٥م أدٟم٤ممهـ٤م وهـق 

 اًمقضقء سمٕمٛمقأ يمقٟمف ظم٤مرضم٤ًم.

ه٤م قمٜمـد ١موم٘مد اٟمت٘مض وض٤موم٤ًم أو ُمْمٖم٦م ضم٤موم٦م أُم٤م ًمق أًم٘م٧م اعمرأة وًمدًا ضم

ذًمؽ ُمــ ُمٜمـل اًمرضمـؾ وظمـروج ُمٜمـل اًمٖمـػم يـٜم٘مض،  ٕنّ  :اًمِمٞمخ اسمـ طمجر

  ٕٟمف ىمد اؾمتح٤م  قمغم احلٞمقاٟمٞم٦م. :ه٤م١مٓ يٜمت٘مض وض :وىم٤م  اًمِمٞمخ اًمرُمكم

أُم٤م ًمق يمـ٤من اخلـ٤مرج ُمــ ُمٜمٗمـذ  ،يم٤من اخل٤مرج ُمـ اًم٘مبؾ أو اًمدسمر نهذا إ

 ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم: ..لظمر



 (61) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 .......................................،بـوم أو ؽره افعؼل زوال افثون:

اًمنمح  

 َض َ٘مـٟمَ  ..تح٧م ًمـف صم٘مبـ٦موومُ  ،٘مٞم٤مً ٚمْ ًا اٟمسدادًا ظَم دّ ٜمَس إذا يم٤من اعمٙم٤من إصكم ُمُ  (1

 ،اخل٤مرج ُمـ هذه اًمث٘مب٦م وُمـ همػمه٤م وًمق ُمـ اعمٜم٤مومذ قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر

 ٓ يٜم٘مض ُم٤م يرج ُمـ اعمٜم٤مومذ ويٜم٘مض ُم٤م يرج ُمـ همػمه٤م. :وىم٤م  اًمرُمكم

 ة  دون همػمه.ُم٤م ظمرج ُمـ ا٧م اًمرّس ٟم٘مض  ..ض٤مً إذا يم٤من آٟمسداد قم٤مرِ  (3

ُمـ٤م ومـل يـٜم٘مض إٓ  ..واٟمٗمتح٧م ًمـف صم٘مبـ٦م ٤ًم،إذا يم٤من اعمٙم٤من إصكم ُمٗمتقطم (3

 ظمرج ُمـ إصؾ. 

( ٛ وهـق ُمٚمٙمـ٦م ذم اإلٟمسـ٤من  ،(شٗاي اهعقـى ) :ُمـ ٟمقاىمض اًمقضقء (اهثـاُ

ق هب٤م سملم احلل  واحلراأ، وزوا  اًمٕم٘مؾ يٙمقن إُم٤م ٗمرّ يُ متٜمع ُمـ ارشمٙم٤مب اًم٘مبٞمد، 

 ُمـ أطمد إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: (أٗ غريٖ ،بَِ٘)

  : وهق ارخت٤مء أقمّم٤مب اًمدُم٤مغ سمسب٥م رـمقسم٦م ُم٤م يّمٕمد ُمـ إسمخـرة افـوم ـ1

أُم٤م اًمٜمٕمـ٤مس ومٕملُمتـف ؾمـامع يمـلأ  ،اعمتّم٤مقمدة ُمـ اعمٕمدة وقملُمتف اًمرؤي٦م

 يٗمٝمؿ، واًمٜمٕم٤مس ٓ يٜم٘مض اًمقضقء. أظمريـ وإن مل 

: وهق ُمرض يزيـؾ اًمِمـٕمقر ُمــ اًم٘مٚمـ٥م ُمـع سم٘مـ٤مء اًم٘مـقة واحلريمـ٦م ذم اجلـون ـ3

 إقمْم٤مء.



 (63) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ..وأكثى ذـر َتْ تَلؿي بَؼ  افثوفٌ:  .ن مؼعدته من إرضؿوظد ممؽّ  كوم إٓ

اًمنمح  

 اًمِمٕمقر ُمـ اًم٘مٚم٥م ُمع ومتقر إقمْم٤مء.: وهق ُمرض يزيؾ اإلؽامء ـ3

  .: وهق ظمبؾ ذم اًمٕم٘مؾ ُمع اظمتل  ذم اًمٜمٓمؼرافسؽْ  ـ4

 ،يٜم٤مأ ؿمخص وٓ يٜمت٘مض وضقءه سم٠مرسمٕم٦م ْشوط أٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أنْ  (إال)

 وهل: 

ــف  :أي ،(قاعــد نلــّ ًقعدتــٕ ًــّ األزض )ؿمــخص  (ُــَ٘) .1 ًمــٞمس سمٞمٜم

 وسملم إرض دم٤مذم.

 ٕنّ  :اًمبداٟمــ٦م وٓ ذم اًمٜمحــق أن يٙمــقن ُمٕمتــد  اخلٚم٘مــ٦م، ًمــٞمس ُمٗمرـمــ٤م ذم  .3

ـَ دِ اًمبَ   واًمٜمحٞمؾ ٓ يستٓمٞمع طمبس ُم٤م يرج ُمٜمف.  ،ٓ يِمٕمر سمام يرج ُمٜمف ي

 أن يستٞم٘مظ قمغم احل٤مًم٦م اًمتل ٟم٤مأ قمٚمٞمٝم٤م. .3

اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر(  قمد  )قمٜمد وأ ،أن ٓ يؼمه ُمٕمّمقأ )قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم(  .4

 سم٤مًمٜم٘مض.

وظمرج  (تالقٛ بػستٛ ذكس ٗأُثٟ) :ُمـ ٟمقاىمض اًمقضقء (اهثاهث)

واطمد ُمـٜمٝمام، ويمـذًمؽ سمـ٤مـمـ  ومل يٜمت٘مض ُمّس  واًمٔمٗمرُ  رُ ٕمَ واًمِمَّ  ُـّ اًمس   ةِ نَم سم٤مًمبَ 

 اًمٕملم واًمٕمٔمؿ اًمذي فمٝمر قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ظملوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اًمرُمكم.



 (63) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 .افشفوة حّد  وغَ أجـبغ بؾَ 

 ................. إصوبع وأببطن افؽف  أو دبره ،بل أدميؿُ  مّس  افرابع: 

اًمنمح  

أي  (أجِـب  )يٙمقٟمـ٤م  ويِمؽمط ذم اًمِمخّملم اًمذيـ شملىمت٤م سمنمشمٞمٝمام إنْ 

يٙمقٟمــ٤م ىمــد  وأنْ  ،وٓ سمٛمّمــ٤مهرةٍ  وٓ سمرضــ٤مقم٦مٍ  ٥ٍم ًمــٞمس سمٞمــٜمٝمؿ حمرُمٞمــ٦م ٓ سمٜمَســ

ٝ  بوػا حـدّ ) ذوي  ُمــك يمـؾ واطمـد ُمـٜمٝمام ًمٚمـزواج ٝمَ ِمـتَ رومـ٤ًم سمـ٠من يُ قمُ  (اهػـٔ٘

يٙمـقن اًمتلىمـل سمـدون  ب٤مع اًمسٚمٞمٛم٦م، ويِمؽمط يمذًمؽ حلّمق  اًمـٜم٘مض أنْ اًمٓمّ 

 طم٤مئؾ، أُم٤م ُمع وضمقد احل٤مئؾ ومل ٟم٘مض وًمق يم٤من احل٤مئؾ رىمٞم٘م٤ًم.

وٓ يـٜم٘مض قمٜمـد  ،ومٞمٜم٘مض اًمقضقء قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ..٦مأُم٤م عمس اجلٜمٞمّ 

 اًمِمٞمخ اسمـ طمجر.

ٛ  ُق ًـظّ ) :ُمـ ٟمـقاىمض اًمقضـقء (اهسابع) ٖ أٗ ُد ،بـى اآلدًـ ؾمـقاء  (بـس

ٟمٗمسـف، وٓ يٜمـت٘مض اًمقضـقء بؾ أو دسمر يم٤من اعمٛمسقس صٖمػمًا أو يمبػمًا وًمق ىمُ 

 اًمٜم٘مض إذا يم٤من اعمـّس  ؾإٟمام  ّم :سمر سم٠مي ضمزء ُمـ اًمبدنبؾ أو اًمدُّ اًم٘مُ  إذا ُمّس 

ُم٤م  :وضوبط ذفك ف افؽف ،سمٓمقن إص٤مسمع :أي (األصابع ٗأ ببطّ اهلفِّ)

قضع سم٤مـمـ يٜمٓمبؼ قمٜمد ضؿ اًمٞمديـ ُمع ا٤مُمؾ يسػم، وذم اإلهب٤مُملم ُم٤م يٜمٓمبؼ سم

 ورؤوس إص٤مسمع وُم٤م   وطمرومف  أُم٤م فمٝمر اًمٙمػ ،أطمدمه٤م قمغم سم٤مـمـ إظمرى

  



 (64) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

......................................................................... 

اًمنمح  

ٕٟمـف ٓ يِمـتٝمك وًمـذا  :٘مض، ويمذا ٓ يٜم٘مض ُمس ومرج اًمبٝمٞمٛم٦مومل يٜم ..سمٞمٜمٝمام

 اًمٜمٔمر إًمٞمف. طمّؾ 

 فائدة : 

 وهل:، ٜم٤م  صمامٟمٞم٦م ومروق سملم اًمٚمٛمس واعمسه

أٟمف يٜمت٘مض اعم٤مس دون اعمٛمسقس سمخلا اًمٚمٛمس وم٢مٟمف يٜمت٘مض سمف  ـ1

 اًملُمس واعمٚمٛمقس.

 أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اعمس اظمتلا اًمٜمقع ذيمقرة وأٟمقصم٦م سمخلا اًمٚمٛمس. ـ3

أن اعمس ىمد يٙمقن ُمـ اًمِمخص ٟمٗمسف ومل  ت٤مج إمم ؿمخّملم سمخلا  ـ3

 .اًمٚمٛمس وم٢مٟمف ٓ يٙمقن إٓ سملم اصمٜملم

أو سمٓمقن إص٤مسمع سمخلا اًمٚمٛمس  أن اعمس ٓ يٙمقن إٓ سمب٤مـمـ اًمٙمػ ـ4

 وم٢مٟمف يٙمقن سم٠مي ضمزء ُمـ اًمبنمة.

 أن اعمس ٓ يتص سم٤مٕضمٜمبٞملم سمخلا اًمٚمٛمس. ـ5

 ل اؾمٛمف، سمخلا عمس اًمٕمْمقسم٘مِ  نب٤من أي اعم٘مٓمقع يٜم٘مض إأن ُمس اًمٗمرج اعمُ  ـ6

 وٓ يِمؽمط قمٜمد اًمِمٞمخ  ،يِمؽمط سم٘م٤مء اؾمٛمف قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم فوم٢مٟماعمب٤من 
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ظؾقَه أربعَي أصَقوء: افصََلة وكحوهَو ـسَجدة ومن اكَتؼض وضَوؤه حَرم 

ومََس  وافطََواف،، وخطبََي اجلؿعََي، وصَََلة اجلـََوزة، افََتَلوة وافشََؽر

 ........................................................ ،ادصحف وْحؾه

اًمنمح  

 طمجر. اسمـ

 اظمتّم٤مص اعمس سم٤مًمٗمرج سمخلا اًمٚمٛمس. ـ7

 أن اعمس ٓ يت٘مٞمد سمبٚمقغ اًمِمٝمقة سمخلا اًمٚمٛمس.  ـ8

ومرضــ٤ًم  (َ عوٚــٕ أزبعــٞ أغــٚا١: اهصــالٝ  ًٗــّ اُــتقا ٗضــ٘ ٖ حــسُ  )

، ٗاهػــلس ،كطــجدٝ اهــتالٗٝ)ٟمحــق صــلة  :أي (ٗحن٘ٓــا) ،يم٤مٟمــ٧م أو ٟمٗمــلً 

يمـذا  ـرأ ومٕمـؾ ومـروض  (ٗ) ،ٕٟمف يِمؽمط ومٞمٝم٤م اًمٓمٝمـ٤مرة :(ٗخطبٞ اجلٌعٞ

صمـؿ  ،ومٞمّمـكم طمٞمٜمئـذٍ  ،وم٤مىمـد اًمٓمٝمـقريـ يم٤منن إٓ إ (صالٝ اجلِاشٝ)اًمٙمٗم٤مي٦م يمـ

ًم٘مـق  اًمٜمبـل  :(اهطـ٘ا  ) رأ قمغم ُمـ اٟمـت٘مض وضـقئف يمـذًمؽ  (ٗ)ي٘ميض، 

اهلل ؿَد  افطواف بؿـزفي افصَلة ؽر أنّ )): صغم اهلل قمٚمٞمف ولًمف وصحبف وؾمٚمؿ

 ،اإلوم٤مضــ٦م إرسمٕمــ٦م:واًمــذي  ــرأ مجٞمــع أٟمــقاع اًمٓمــقاا  ((أحََل افـطََق ؾقََه

 وـمقاا اًمٜمٗمؾ. ،واًمقداع ،واًم٘مدوأ

 ُمس    رأ ُمٜمف، ويمذا  لي٦م  وًمق  (املصخف ٗمحوٕ ًظ ) يمذًمؽ    رأ (ٗ)
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  ........وؿراءة افؼرآن بؼصده، ؽٌ ف ادسجداد :ويزيد احلدث إـز اثـون

اًمنمح  

 ،واعمٜمٗمّمـؾ اًمـذي مل شمٜم٘مٓمـع ٟمسـبتف قمٜمـف، ويمـذا طمقاؿمـٞمف ،اعمتّمؾ سمـف هِ دٚمْ وْحؾ ضمِ 

 :ٙمـؾ ذًمـؽ سمخرىمـ٦مًم ٛمـُؾ احلو سُّ اعمـىمتف إذا يم٤من ومٞمٝمام، وًمق يمـ٤من وقمّل  ،وصٜمدوىمف

 .ٕٟمف يّمػم ُمتّملً سمف

أو  ،ؿن يـ٠ميت سمـف ًمٚمٛمٕمٚم ـ٠مو ؾ ْحؾ اعمّمحػ ًمٚمّمبل اعمٛمٞمز ًمٚمدراؾم٦م يمـ

 يٜم٘مٚمف إمم اعمٙمتب٦م.

لـث يف  اثِـاْ: امل )أي اجلٜمـ٥م  (احلـد  األكـرب  )قمغم ص٤مطم٥م  (ٗٙصٙـد )

يمـ٤من سمٖمـػم  سمؾ يٙمـره إنْ  :اعمرور ٓ  رأ ٕنّ  :د ٓ اعمرورويمذا اًمؽمدّ  ،(املطـجد 

اعمـرور  أنّ  :د واعمـرورواًمٗمرق سملم اًمؽمدّ  ،وجيقز سمل يمراه٦م ُمع احل٤مضم٦م ،طم٤مضم٦م

وم٤مًمـدظمق  ُمــ سمـ٤مب  ..اًمـؽمدد ٤ماًمدظمق  ُمـ سم٤مب واخلروج ُمـ سم٤مب لظمر، أُم

يمـ٠من  ،يم٤من سمٕمـذر قمغم اجلٜم٥م إٓ إنْ اًمؽمدد واخلروج ُمـ ٟمٗمس اًمب٤مب، ومٞمحرأ 

 دظمؾ ُمـ اًمب٤مب ًمٞمخرج ُمـ أظمر ومقضمده ُمٖمٚم٘م٤ًم.

سم٘مّمـد اًم٘مـراءة  :أي ،(قسا١ٝ اهقـسآْ بقصـدٖ  )يمذا  رأ قمغم اجلٜم٥م  (ٗ)

يشَسط فتحَريم افؼَراءة ظَذ و٘مّمد اًمتحّمـ ُمـثًل ومـل  ـرأ، سميم٤من  ٤م إذاأُمّ 

 وهي: ،اجلـى واحلوئض وافـػسوء شبعي شوط

  



 (67) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

......................................................................... 

اًمنمح  

ّٕن  :وُمثٚمــف إؿمــ٤مرة إظمــرس اعمٗمٝمٛمــ٦م ،سمــ٤مًمٚمٗمظ –أي اًم٘مــراءة  -يمقهنــ٤م  ـ1

 : ، وهلٕمتد هب٤م إٓ ذم صملصم٦م أسمقابيإؿم٤مرشمف 

ؿمـخص سمـ٤مع واؿمـؽمى  :ومل شمبٓمـؾ هبـ٤م وًمـذًمؽ ي٘مـ٤م  ًمٜمـ٤م ،اًمّملة (1

  .وٟمٙمد وـمٚمؼ وهق ذم اًمّملة ومل شمبٓمؾ صلشمف

وم٢مذا طمٚمػ وهق ٟم٤مـمؼ أن ٓ يـتٙمٚمؿ صمـؿ ظمـرس وأؿمـ٤مر  ،ذم احلٜم٨م (3

  .سم٤مًمٙملأ مل  ٜم٨م

 وم٢مذا أؿم٤مر هب٤م ٓ شم٘مبؾ، ىم٤م  اًم٘م٤مئؾ: ،اًمِمٝم٤مدة (3

ظَْمــَرسِ  إؿَمــ٤مَرةُ  ْٕ ــُؾ  ا ــفِ  ُِمْث  ُٟمْٓمِ٘م

 

ــــٞماَم  ــــ٦مً  قَمــــَدا ومِ  ًمَِّمــــْدىِمفِ  صَمَلصَم

ٜم٨ِْم  ذِم   َلةِ  احْلِ َٝم٤مَدةِ  َواًمّمَّ ــــَؽ  َواًمِمَّ ــــَل  صَمَلصَمــــ٦مُ  شمِْٚم  ِزَيــــ٤مَدةٍ  سمِ

هب٤م إٓ ذم صملصم٦م أسمقاب: أُم٤من اًمٙمـ٤مومر واإلومتـ٤مء  اًمٜم٤مـمؼ همػم ُمٕمتدٍ  وإؿم٤مرةُ   

واإلذن ذم دظمـق  اعمٜمـز ، يم٠من ىمٞمؾ ًمف أشمتقض٠م هبذا اعم٤مء؟ وم٠مؿم٤مر أن ٟمٕمـؿ أو ٓ، 

 ىم٤م  اًم٘م٤مئؾ:

ــــــؼَمُ  ــــــ٤مـمؼ شُمٕمت ــــــ٤مرة ًمٜم  إؿم

 

 أُم٤مٍن َذيَمـُروا اإلْذِن واإلومت٤مذم 

 ذم اعمّمحػ ُمـ  ٟمٔمرأو  ،ٗمظ ُم٤م إذا أضمرى اًم٘مراءة قمغم ىمٚمبفٚموظمرج سم٤مًم 
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......................................................................... 

اًمنمح  

 . ، وم٢من ذًمؽ ضم٤مئزهمػم اريؽ ًمس٤من

ٟمٗمسف طمٞمـ٨م  عْ سٛمِ ظ ومل يُ شمٚمٗمّ خرج ُم٤م إذا وم ،ٕم٤ًم سمف ٟمٗمسفسٛمِ اًم٘م٤مري ُمُ  نُ يمقْ  ـ3

 . ًمٚمسٛمع اقمتد  ؾمٛمٕمف وٓ ُم٤مٟمع

ًمٕمدأ اقمت٘مـ٤مده احلرُمـ٦م  :ٛمٜمع ُمـ اًم٘مراءةومل يُ  ،ومخرج اًمٙم٤مومر ،يمقٟمف ُمسٚمامً  ـ3

 قمٚمٞمٝم٤م. ٥َم قىمِ قمُ  وإنْ 

 ومخرج اًمّمبل واعمجٜمقن.  ،ٗم٤مً يمقٟمف ُمٙمٚمّ  ـ4

ومخـرج اًمتـقراة واإلٟمجٞمـؾ وُمٜمسـقخ اًمـتلوة وًمـق  ،ُم٤م أشمك سمف ىمرلٟم٤مً  نُ يمقْ  ـ5

يمآي٦م اًمرضمؿ وهل: اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا زٟمٞم٤م وم٤مرمجقمهـ٤م اًمبتـ٦م ٙمٛمف سم٘مل طُم 

 ٟمٙم٤مًٓ ُمـ اهلل واهلل قمزيز طمٙمٞمؿ.

اًم٘مّمـد ًمقاطمـد ٓ سمٕمٞمٜمـف،  ٦مِ أو سمٜمّٞمـ ،رِ يمْ أو ُمع اًمذ   ،اًم٘مّمد ًمٚم٘مراءة وطمده٤م ـ6

أو أـمٚمؼ يمـ٠من  ،يمر وم٘مطاًمذّ  ىمّمدَ  وإنْ  أ،طمرُ  ..ىمرأ لي٦م ًملطمتج٤مج هب٤م وم٢منْ 

مل  ..وٓ ىمراءةٍ  رٍ يمْ ًمقاطمد ُمٜمٝمام ٓ ذِ  ضمرى اًم٘مرلن قمغم ًمس٤مٟمف ُمـ همػم ىمّمدٍ 

أو  ،وطمـده رِ يمْ وهـق ىمّمـد اًمـذ   ،ك ىمرلٟم٤ًم قمٜمد اًمّم٤مراسٛمّ ّٕٟمف ٓ يُ  : رأ

 . دٍ ّْم ك ىمرلٟم٤ًم وًمق سمل ىمَ سٛمّ ومٞمُ  ..، وأُم٤م قمٜمد قمدأ اًمّم٤مرادٍ سمل ىمّْم 
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 ...................................،ويزيد احلقض وافـػوس أربعي: افصوم

اًمنمح  

وم٘مـط أو اإلـمـلق، و ـرأ قمٜمـد  رِ يمْ اًمـذ   دِ ّْمـأٟمف يّمـد قمٜمـد ىمَ  :واخلَلصي

دون  ًمقاطمــدٍ  دِ ّْمــأو قمٜمــد اًم٘مَ  ،آصمٜمـلم ُمٕمــ٤مً  دِ أو قمٜمــد ىمّْمــ،اًم٘مــراءة  دِ ىمّْمـ

 .  شمٕمٞمٞمٜمف

أن شمٙمقن اًم٘مراءة ٟمٗمًل سمخلا ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م واضمب٦م ؾمـقاء داظمـؾ اًمّمـلة  ـ7

ي٘مرأ ؾمقرة يـس ُمـثًل ذم  ظم٤مرج اًمّملة يم٠من ٟمذر أنْ  أويمٗم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ 

ٜمبـ٤ًم وم٤مىمـدًا ًمٚمٓمٝمـقريـ وم٢مٟمـف ي٘مرؤهـ٤م وىم٧م يمـذا ومٙمـ٤من ذم ذًمـؽ اًمقىمـ٧م ضُم 

ٓمٚم٘م٤ًم طمتك شم٘مع اًم٘مرلن ٓ ُمُ  دِ ّْم ٘مَ ُمـ يمقهن٤م سمِ  وضمقسم٤ًم ًمٚمرضورة وًمٙمـ ٓسمدّ 

ُمـثًل  َؼ اًم٘مـراءة أو يٓمِٚمـ دَ ي٘مِّمـ وذم داظمؾ اًمّملة ٓ ومرق سملم أنْ  ،واضمب٦م

ّملة قمٚمٞمف ومـل يٕمتـؼم اعمـ٤مٟمع وهـق ومتٙمقن ىمرلٟم٤ًم قمٜمد اإلـملق ًمقضمقب اًم

اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمتسـبٞمد واًمتٝمٚمٞمـؾ وؾمـ٤مئر  وىمد أمجعَ   .اجلٜم٤مسم٦م وهمػمه٤م

 . ٥ِم ٜمُ إذيم٤مر همػم اًم٘مرلن ًمٚمح٤مئض واًمٜمٗمس٤مء واجلُ 

َ  ) ُمٜمع (ٗٙصٙد احلٚا ٗاهِفاع) : اهص٘ـ ومٚمـق صـ٤مُم٧م مل يّمـد  (أزبعٞـ

 ٤مصقُمٝم٤م وشم٠مصمؿ، وم٢مذا ضم٤مءه٤م احلـٞمض أو اًمٜمٗمـ٤مس وهـل صـ٤مئٛم٦م وضمـ٥م قمٚمٞمٝمـ

اًمتٚمبس سمٕمبـ٤مدة وم٤مؾمـدة طمـراأ،  ٕنّ  :اًمٗمٓمر وٓ جيقز هل٤م اإلُمس٤م  سمٜمٞم٦م اًمّمٞم٤مأ

  رأ قمغم  (ٗ) ،اًمٜمٝم٤مر  هل٤م اإلُمس٤م  سم٘مٞم٦م ـّ ؾُم   رُمْم٤من  ذم هن٤مر  ـمٝمرت  أُم٤م ًمق
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...............................................................افطَلق،و  

اًمنمح  

وهل طم٤مئض وي٘مع اًمٓملق ُمـع اإلصمـؿ، واًمسـب٥م ذم ذًمـؽ  (اهطالق)زوضمٝم٤م 

اًمزوج ومٞمٝم٤م أْن يٓمٚمـؼ  إٓ ذم ؾمبع صقر ٓ  رأ قمغم أهن٤م شمترضر سمٓمق  اًمٕمدة.

 ض وهل:زوضمتف احل٤مئ

أو قمٜمـده،  ،أو ُمـع لظمـره ،ـم٤مًمؼ ذم لظمر ضمزء ُمــ طمٞمْمـؽ أٟم٧ِم  :إذا ىم٤م  ـ1

ٓؾمـتٕم٘م٤مب ذًمـؽ  :ُم٤م ًمـق شمـؿ ًمٗمـظ اًمٓمـلق ذم لظمـر احلـٞمض وُمثؾ ذًمؽ

 اًمٓملق اًمنموع ذم اًمٕمدة.

 ،أ اًمٕمــدةدًمٕمــ :أن شمٙمــقن اعمٓمٚم٘مــ٦م ذم ذًمــؽ احلــٞمض همــػم ُمــدظمق  هبــ٤م ـ3

 :ومتجـ٥م قمٚمٞمٝمـ٤م اًمٕمـدة ،سمخلا اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ىمبـؾ اًمـدظمق  هبـ٤م

 ؿمٝمر ٓ سم٤محلٞمض.ٕن قمدهت٤م سم٤مٕ

قمـدهت٤م  ٕنّ  :ٓؾمتٕم٘م٤مب ذًمؽ اًمٓملق اًمنمـوع ذم اًمٕمـدة :أن شمٙمقن طم٤مُملً ُمٜمف ـ3

 سم٤محلٛمؾ.

سمخلومف إن  ،ٕٟمف يد  قمغم طم٤مضمتٝم٤م ًمٚمٓملق :ُمٜمٝم٤م ضٍ قَ أن يٙمقن اًمٓملق سمٕمِ  ـ4

ٕٟمـف ٓ يـد  قمـغم  :وم٢مٟمـف  ـرأ ،أو سمٕمـقض ُمــ همػمهـ٤م ،يم٤من سمٖمـػم قمـقض

 طم٤مضمتٝم٤م ًمٚمٓملق.



 (71) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 .......، وظبور ادسجد إْن خوؾً تؾويثهافرسة وافرـبيوآشتؿتوع بام بغ 

اًمنمح  

سمنمــط يمقٟمــف سمٛمٓم٤مًمبتٝمــ٤م اًمٓمــلق ذم طمــ٤م   ،أن يٙمــقن اًمٓمــلق ذم إيــلء ـ5

 ٕنّ  :احلٞمض سمٕمد ُمٓم٤مًمبتٝم٤م سم٤مًمقطء ُمـ اًمزوج ذم طم٤م  اًمٓمٝمر ومٞمٛمتٜمع ُمٜمف

 طم٤مضمتٝم٤م إمم اًمٓملق ؿمديدة.

حل٤مضمتٝم٤م اًمِمـديدة  :ذم ؿم٘م٤مق وىمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م ؿُ ٙمَ ُم٤م إذا ـمٚم٘مٝم٤م احلَ  ـ6

 إًمٞمف.

اًمزوج ذًمؽ  ؿَ ٚمِ ٕمَ ومَ  ،ةٌ ؽ وم٠مٟم٧م طمرّ زوضُم  ِؽ ـمٚم٘مَ  تف: إنْ ُم٤م ًمق ىم٤م  اًمسٞمد ُٕمَ  ـ7

 قمـدأ رضمـقع اًمسـٞمد ومٓمٚم٘مٝمـ٤م، أو ؾمـ٠مًم٧ْم  ؿَ ِٚمـوقمَ  ،اًمتٕمٚمٞمؼ وىمـ٧م احلـٞمض

ومـل  ،ومقاومـؼ ،يٕمت٘مٝم٤م ًمق ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝمـ٤م ؾم٠مًمتف أنْ  :أي ،ذًمؽ دَ اًمسٞمّ  ٦مُ إُمَ 

 ،ةاًمٕمـدّ  ـمـق إذ دواُمف أرض هبـ٤م ُمــ  ،ًمٚمخلص ُمـ اًمرّق  : رأ ـملىمٝم٤م

 أو يٛمقت ومٞمدوأ أسه٤م.  ،وىمد ٓ يسٛمد اًمسٞمد سم٤مًمٕمتؼ سمٕمد ذًمؽ

ــ٤م )ٗ)  ،(ٝ ٗاهسكبـٞـاالضــتٌتاع مبــا بــ  اهطــسّ ( يمــذا  ــرأ قمــغم زوضمٝم

 .و رأ قمٚمٞمٝم٤م متٙمٞمٜمف ُمـ ذًمؽ، واجلامع ذم احلٞمض ُمـ اًمٙمب٤مئر

ْْ(  رأ قمٚمٞمٝم٤م )ٗ) أُمـ٤م ًمـق  ،( وًمـق اطمـتامًٓ خافت تو٘ٙثٕ عب٘ز املطجد إ

اًمتٚمقيـ٨م  ـِ ٤م ُمـع أُْمـأُّمـ ،ومٞمٙمره هلـ٤م اًمٕمبـقر ُمــ همـػم طم٤مضمـ٦م ..اًمتٚمقي٨م ٧ْم ٜمَ أُمِ 

 .ومل يٙمره ..واحل٤مضم٦م



 (73) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 موجبات الغضل

 ...............، افػرج ف احلشػي من إيَلج مخسي أصقوء: وجيى افغسل من

اًمنمح  

 موجبات الغضل

 ٦م خمّمقص٦م.وْشقم٤ًم: شمٕمٛمٞمؿ اًمبدن سم٤معم٤مء سمٜمٞمّ  ًمٖم٦ًم: اًمسٞملن.اًمٖمسؾ 

 (.مخطٞ أغٚا١( وضمقد واطمد ُمـ )ٗجيب اهػطى ًّ)

يف ) رِ يمَ ( و هــل رأس اًمــذَّ احلػــفٞ( أي إدظمــ٤م  )ًـّـ إٙــالج إو : )

ؾمـقاء يمـ٤من  ه٤م ذم ومـرٍج أو ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمـدِ  رِ يمَ ومٛمتك أدظمؾ طمِمٗم٦م اًمذّ  ،(اهفسج

وؾمـقاء  ،أو همػمه وضم٥م اًمٖمسؾ، وًمق سمدون إٟمزا  ٦مٍ أو ُمٞمت أو هبٞمٛم٦مٍ  ل  ُمِ لدَ  ومرُج 

أأ مل  رُ يمَ نم اًمــذّ ـٟمتــاهــ٤ًم، ٙمرَ ؾمــقاء يمــ٤من خمتــ٤مرًا أو ُمُ ويمــ٤من سمِمــٝمقة أو سمــدوهن٤م، 

 ، سمح٤مئؾ أو سمدوٟمف.يٜمتنْم 

 فائدة: 

ٕٟمــف  :ك ومرضمــ٤مً ســٛمّ سمر يُ اًمــدّ  ٕنّ  :اًمٖمســؾ وضمــ٥َم  ..سمرذم اًمــدُّ  ًمــق أوًمــ٩َم  

 يٜمٗمرج.

 ؛ومٞمـف وم٘مـط ٩َم ًمِـوْ أُ أو  ،وم٘مط ٩َم ًمَ وْ ومل جي٥م قمٚمٞمف اًمٖمسؾ إذا أَ  ..أُم٤م اخلٜمثك

وم٘مـد وضمـ٥م  ..ومٞمـف ٩َم ًمِـوْ وأُ  ٩َم ًمَ وْ أَ إذا  أُم٤مومٞمف،  ٩َم ًمِ وْ أو أُ  ٩َم ًمَ وْ ٓطمتام  زي٤مدة ُم٤م أَ 

 ٘م٧م.ٕن اجلٜم٤مسم٦م طمٞمٜمئٍذ ا٘مّ  اًمٖمسؾ:



 (73) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 .........................................و من احلقض، ،ومن خروج ادـي

اًمنمح  

ُمـ٤مء أسمـٞمض  :وادـَي  ( وًمق سمـدون ُمبـ٤مْشة، ًّ خسٗج املـي )اًمث٤مين:  (ٗ) 

ــدومّ  صمخــلم ــقر ذم  طمــ٤مَ   ُؼ يت ــ٥م ظمروضمــف ومت ظمروضمــف ويــرج سمِمــٝمقة، ويٕم٘م

 ضمــدت صــٗم٦م واطمــدة ُمـــ هــذه اًمّمــٗم٤مت ومٝمــق ُمٜمــل وإنْ إقمْمــ٤مء، ومٛمتــك وُ 

 .٘مدت إظمري٤متومُ 

يـرج قمٜمـد صمـقران اًمِمـٝمقة سمـل ؿمـٝمقة  ٌج زِ : ُم٤مء أسمٞمض رىمٞمـؼ ًَمـي  وادذِ 

 .يم٤مُمٚم٦م

  ؾِ يـرج سمٕمـد اًمبـق  أو سمٕمـد ْْحـ رٌ : ُم٤مء أسمـٞمض صمخـلم يمـدِ وافودي  
ٍ
 يشء

 .صم٘مٞمؾ

 ٟمجس٤من ٟم٤مىمْم٤من ًمٚمقضقء. واًمقديُّ  واعمذيُّ 

ي ومل يٖمسؾ اعمحؾ دإٓ إذا ظمرج ىمبٚمف سمق  أو ُمذي أو و :واعمٜمل ـم٤مهر

ومٞمجـ٥م همسـؾ ُمـ٤م  ،٤مؾم٦مٓظمتلـمف سم٤مًمٜمج :٤مً سمٕمد ظمروضمف، ومٞمٙمقن اعمٜمل ُمتٜمجس

 أص٤مسمف ُمـ صمقب أو همػمه.

ا ( اًمث٤مًم٨م )ٗ) وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم حمٚمف  ،ُمـ اًمٓمٝمر ُمـ احلٞمض :أي ،(ًّ احلٚـ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.



 (74) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 ..................................................... و افوٓدة، و افـػوس

اًمنمح  

وؾمـٞم٠ميت يمـذًمؽ  ،ُمــ اًمٜمٗمـ٤مس ٝمرُ اًمٓمّ  :أي ،(اهِفـاع ( اًمراسمع ُمٜمٝم٤م )ٗ) 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. سمٞم٤مٟمف ذم حمٚمف إنْ 

الدٝ ( اخل٤مُمس ُمٜمٝم٤م )ٗ) وًمق ظمرج اًمقًمد ضم٤موم٤ًم، أو ظمـرج قمٚم٘مـ٦م أو  ،(اه٘ـ

ذًمـؽ  ٕنّ  :لدُمـل   ُمْمٖم٦م، وأضمزُم٧م اًم٘م٤مسمٚم٦م أهن٤م أي اًمٕمٚم٘مـ٦م أو اعمْمـٖم٦م أصـُؾ 

 .ُمٜمل ُمٜمٕم٘مد

 .ىمٓمٕم٦م حلؿ :دأ، واعمْمٖم٦م :واًمٕمٚم٘م٦م 

 ةــــــتتم:   

ٕٟمف ٓ  :ؾم٤مدس ًمٚمٖمسؾ مل يذيمره اعمّمٜمػ رْحف اهلل شمٕم٤ممم ٥ٌم هٜم٤م  ُمقضمِ 

سمؾ قمغم اًمٖمػم، وهـق اعمـقت ومٞمجـ٥م قمـغم إطمٞمـ٤مء شمٖمسـٞمؾ  :جي٥م قمغم ص٤مطمبف

إٓ سمثٞم٤مسمف اًمتل ُم٤مت  ـُ ٙمٗمّ وٓ يُ  ُؾ ٖمسَّ اعمٞم٧م إن مل يٙمـ ؿمٝمٞمدًا، أُم٤م اًمِمٝمٞمد ومل يُ 

 .ٕٟمف مل ُيٖمّسؾ  قمٚمٞمفّمغّم وٓ يُ ويمٗمتف، ومٞمٝم٤م 

 سقطـــسألة الــم  : 

 ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ:  مت٤مأ أؿمٝمرهاًمس٘مط وهق ُمـ ظمرج ىمبؾ إيمام   ٤مأُم 

 أو ، َ أو ارّ  ،أو سمٙمك ،قمٓمَس  يم٠منْ  ،ُم٤مرات احلٞم٤مةأفمٝمر ومٞمف يشء ُمـ  نْ إ 1َ



 (75) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

......................................................................... 

اًمنمح  

 وضم٥م ومٞمف ُم٤م جي٥م ذم اًمٙمبػم. ..همػمه٤م

 ،وضم٥م ومٞمف اًمتٖمسٞمؾ ..ويم٤من خمّٚم٘م٤مً  ،ئمٝمر يشء ُمـ أُم٤مرات احلٞم٤مة إن مل ـ3

وٓ صلة قمٚمٞمف، وهذا قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر، وىم٤م  اًمِمٞمخ  ،واًمتٙمٗملم

ضم٥م ومٞمف يمؾ يشء و ..وظمرج ىمبؾ اًمست٦م إؿمٝمر ،إن يم٤من خمّٚم٘م٤مً  :اًمرُمكم

ومٞمج٥م ومٞمف يمؾ يشء طمتك  ..ظمرج سمٕمد اًمست٦م إؿمٝمر إٓ اًمّملة، أُم٤م إنْ 

 اًمّملة يم٤مًمٙمبػم.

ُـّ ويُ  مل جي٥م ومٞمف يشء،.. يم٠من يم٤من ُمْمٖم٦م ُمثلً  ،مل يٙمـ خمّٚم٘م٤مً  نإ ـ3 ًمٗمف سمخرىم٦م  س

 ودومٜمف.

 وذم ذًمؽ ىم٤م  اًمٜم٤مفمؿ:

ـــــوَ   ةِ ٤موَمـــــ اًمقَ ذِم  ػمِ بِ ٤مًمٙمَ يَمـــــ طُ ٘مْ اًمس 

 

ــــأَ  ْت رَ َٝمــــفمَ  نْ إِ   ةِ احلٞمــــ٤م ةُ ٤مرَ َُم

ـــتَ اظْم  وْ أَ   ـــٚمْ ظَم وَ  ٧ْم َٗم ـــ فُ َ٘م ـــفمَ  دْ ىَم  ارَ َٝم

 

 اؼِمَ ٤م اقمَتـاهَ قَ ؾِمـوَ  لةً َص  عْ ٜمَ ٤مُمْ ومَ 

ـــ ملْ  ٞمـــفِ ٗمَ ْمـــ٤ًم ومَ يْ أَ  ٧ْم َٗمـــتَ اظْم  وِ أَ  
 ٥ْم جَيِ

 

 ْب دِ ُٟمـ دْ ىمَ  ـٌ ومْ دَ  ؿّ صمُ  ؽْمٌ ؾَم وَ  ءٌ يَش 

 
 

             



 (76) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 فزوض الغضل

صعره  وتعؿقم، كقي رؾع اجلـوبي، أو افطفورة فؾصَلة :وؾروض افغسل صقئون

............................وبؼه بامء، حتى مو حتً ؿؾػي  إؿؾف  

اًمنمح  

 فزوض الغضل

 ( ٟمٞمــ٦مُٚــٞ زفــع اجلِابــٞ أٗ( إو  اًمٜمٞمــ٦م إُمــ٤م )ٗفــسٗض اهػطــى غــ٣ٚاْ)

( أو ٟمٞم٦م رومع احلدث إيمؼم أو ٟمٞم٦م ومرض اًمٖمسؾ وهمػمه٤م ُمـ اهطٔازٝ هوصـالٝ )

 اًمٜمٞم٤مت اعمٕمتؼمة.

مجٞمٕمـف فمـ٤مهره  (ُٖس ع غ )اًمٖم٤مؾمؾ  (تعٌٍٚ)اًمث٤مين ُمـ ومروض اًمٖمسؾ  (ٗ)

وهــق  (مبــا١ حتـٟـ ًــا حتــت قوفـٞـ األقوــف ُٖس ػ ــٗب ) ،ظمٗمٞمٗمــف ويمثٞمٗمــف ،وسم٤مـمٜمــف

 - واخلت٤من واضم٥م قمٜمـدٟم٤م اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م سمٕمـد اًمبٚمـقغ -تـ تياًمِمخص اًمذي مل 

اعم٤مء إمم ُم٤م اـ٧م ىمٚمٗمتـف،  َؾ قِص يُ  نْ أاًمٖمسؾ اًمقاضم٥م ىمٚمػ قمٜمد ومٞمج٥م قمغم إ

اًمٓمٝمقريـ قمٜمـد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم،   يمٗم٤مىمدغّم ر قمٚمٞمف إيّم٤م  اعم٤مء إًمٞمٝم٤م َص شمٕمذّ  وم٢منْ 

 اـ٧م اًم٘مٚمٗمـ٦م قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر صمـؿ ي٘ميضـ ذم يمـل واهمتسؾ وشمٞمٛمؿ قمـاّم 

٤م إىمٚمـػ اعمٞمـ٧م ومٕمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر أُّمـ ،احل٤مًمتلم، وهذا سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمحـل

 ٖمسؾ يُ  اًمرُمكم   اًمِمٞمخ قمٚمٞمف، وقمٜمد  ّمغم ويُ   اًم٘مٚمٗم٦م   ا٧مقماّم   ٞمٛمؿيُ   يٖمسؾ صمؿ



 (77) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 يممـــــالت 

 .............، أو ـون به مرض، ادوء، أو احتوج إفقه فعطش َد ؼَ ومن ؾَ 

اًمنمح  

  قمٚمٞمف ًمقضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمتٞمٛمؿ.ّمغّم يُ  دومـ دون أنْ ـ ويُ ٙمٗمّ ويُ 

 : الغسل أقّل كيفية

 ـْ ُِمـ َؾ َبـىمْ صمـؿ ُمـ٤م أَ ، راً ـَِمـوسمَ  ٕمراً صمؿ يٖمسؾ رأؾمف ؿَم  ،يٜمقي رومع اجلٜم٤مسم٦م أنْ 

 صمؿ ُم٤م أدسمر ُمٜمف. ،ف إيرسصمؿ ُم٤م أىمبؾ ُمـ ؿم٘مّ  ،ُمٜمف رَ سمَ دْ صمؿ ُم٤م أَ  ،إيٛمـ فِ ؿم٘مّ 

 

 يممــــــالت

وْشقم٤ًم: إيّم٤م  اًمؽماب إمم اًمقضمـف واًمٞمـديـ قمـغم  اًمتٞمٛمؿ ًمٖم٦ًم: اًم٘مّمد.

 وضمف خمّمقص سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م.

واحلرض هق اعمٙم٤من اًمذي يٖمٚم٥م  -ذم احلرض أو اًمسٗمر  (املا١ د ق ًّٗ ف )

 ومٞمف وضمقد اعم٤مء، واًمسٗمر هق اعمٙم٤من اًمذي يٖمٚم٥م ومٞمف قمـدأ وضمـقد اعمـ٤مء، وهـذا

 ،أو ؾمـٗمرٍ  رٍ ـذم طمْمـ هُ ومٛمـ وم٘مد اعم٤مء سمحٞمـ٨م مل جيـدْ  -سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتٞمٛمؿ  اًمتٕمريػ

أٗ ) ،أو طمٞمـقان حمـؽمأ ،ُمـثلً ٟمٗمسـف  (احتاج إهٕٚ هعطؼ)وًمٙمٜمف  هُ مل يٗم٘مدْ  (أٗ)

 ُم٤م يم٤من ومٞمف واطمد ُمـ إرسمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:  وضوبطه ،اًمتٞمٛمؿ يبٞمد( كاْ بٕ ًسض
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 بساب ضوهر ف افوجه وافقدين ظن احلدثغ تقؿمَّ ، به ادوء جرح يض   أو

 ................................................................. خوفص

اًمنمح  

 اخلقا ُمـ هل  ٟمٗمس. ـ1

 ُمـ أقمْم٤مئف اًمٔم٤مهرة ٓ اًمب٤مـمٜم٦م. قمْمقٍ  اخلقا ُمـ وم٘مد ُمٜمٗمٕم٦مِ   ـ3

ذم قمْمـق ُمــ  -ومـ٤مطمش  أي شمٖمـػّمٍ  -ومـ٤مطمش  لْمٍ اخلقا ُمــ طمـدوث ؿَمـ ـ3

أقمْم٤مئف اًمٔم٤مهرة يم٤مؾمقداد اًمبـدن أو اًمقضمـف ُمـثل ٓ اًمب٤مـمٜمـ٦م أي اًمتـل ٓ 

 شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مفمر سمؾ شمسؽم سم٤مًمثقب.

 .شم٠مظمر اًمِمٗم٤مء وـمق  اعمرض ـْ اخلقا ُمِ  ـ4

( سم٢مظمبـ٤مر ٙطـس بٕـ املـا١   جـسح  ( يمـ٤من سمـف )أٗ) ،ومٛمـ يم٤من سمف يشء ممـ٤م ذيمـر

ٍّ ) ..ففمٜمّـ ٦مِ أو سمٖمٚمبَ  ،اًمٓمبٞم٥م اعمسٚمؿ اًمث٘م٦م اًمٕمد  ٌ ( إصـٖمر عّـ احلـدث    تٚـ

ًمٚمٞمديـ، ويٙمقن  ًمٚمقضمف ورضسم٦مٌ  ( سمرضسمتلم رضسم٦مٌ يف اه٘جٕ ٗاهٚدّٙوإيمؼم )

بٕمـد دظمـق  اًمقىمـ٧م وقمٜمـد وم أُمـ٤م اجلـريد اًمتٞمٛمؿ سمٕمد دظمـق  وىمـ٧م اًمّمـلة،

مم همـػمه طمتـك إوٓ يٜمت٘مؾ  ،ّمؾ إًمٞمفومل يتٞمٛمؿ ىمبؾ أن ي ،همسؾ اًمٕمْمق اًمٕمٚمٞمؾ

ؾ ( همػم ُمستٕمٛمؾ، واًمؽماب اعمسـتٕمٛمَ برتاب طآس)يٙمقن اًمتٞمٛمؿ ويتٞمٛمؿ قمٜمف، 

 ( مل خاهص) وأن يٙمقن اًمتٞمٛمؿ سمؽماب هق ُم٤م يم٤من قمغم اًمٕمْمق أو شمٜم٤مصمر ُمٜمف،
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 ............................................. افصَلة بـقي اشتبوحي ؽبور فه

اًمنمح  

سمف يشء يٛمٜمع وصق  اًمـؽماب إمم اًمٕمْمـق يمرُمـؾ ودىمٞمـؼ، ويِمـؽمط ذم  يتٚمط

 ومل يّمد اًمتٞمٛمؿ سمام ٓ همب٤مر ًمف. ،(هٕ غباز) اًمؽماب يمذًمؽ أن يٙمقن

ــ٢منّ  ــقومّ  وم ــ٤م ذيمــرشم ــٞمٛمؿ ) ..ر ُم ــشم ّٚ  ٕنّ  :(اهصــالٝ( ومــرض )ٞ اضــتباحٞبِ

 وهل: ،ُمراشم٥م اًمٜمٞم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ صملصم٦م

وظمٓمبــ٦م اجلٛمٕمــ٦م  اعمرشمبــ٦م إومم: ٟمٞمــ٦م ومــرض اًمّمــلة، وومــرض اًمٓمــقاا ـ1

 واعمٜمذورة ُمـ اًمّملة واًمٓمقاا.

 اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ٟمٞم٦م ٟمٗمؾ اًمّملة وصلة اجلٜم٤مزة. ـ3

ــتلوة واًمِمــٙمر  ـ3 ــ٦م ُمــس اعمّمــحػ وْحٚمــف وؾمــجقد اًم ــ٦م: ٟمٞم ــ٦م اًمث٤مًمث اعمرشمب

 وهمػمه٤م. 

أسمـٞمد ًمـف أو  ، سمٞمد ًمـف ُمـ٤م ٟمـقاه وم٘مـط أُ  ..ٟمقى واطمدًا مم٤م ذم اعمرشمب٦م إومم وم٢منْ 

ب٤مح ًمف ُمٕمف مجٞمع ُم٤م وٓ يب٤مح ًمف اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م، ويمذًمؽ يُ  ،اعمرشمب٦م إومم ذممم٤م   همػمه

سمٞمد ًمف مجٞمع ُم٤م أُ  ..ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م، وإذا ٟمقى واطمدًا مم٤م ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ٟمــقى  وٓ يبــ٤مح ًمــف يشء ممــ٤م ذم اعمرشمبــ٦م إومم، وإنْ  ،ذم اعمرشمبــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م واًمث٤مًمثــ٦م

ب٤مح ًمف يشء وٓ يُ  ،سمٞمد ًمف مجٞمع  ُم٤م ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦مأُ  ..ث٤مًمث٦مواطمدًا مم٤م ذم اعمرشمب٦م اًم
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 ................................................ افتقؿم فؽل ؾرض قُد عِ يُ  و

اًمنمح  

 ومم.مم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م أو إُ 

ٕٟمـف يمـام ُمـّر ٓ يسـتبٞمد هبـذا  :(اهتٌٍٚ هلى فـسضُ  عٚد ُٙ) ( جي٥م أنْ ٗ)

 اًمتٞمٛمؿ إٓ ومرض٤ًم واطمدًا وم٘مط.
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 كتاب الصالة
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 (83) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

 الصالة كتاب

  .وشـن ،وأبعوض ،وأرـون ،وفؾصَلة شوط

 شزوط الصالة

 .................وافـجس ف افثوب ، ضفورة احلدث :ؾؼوضفو ثامكقي

اًمنمح  

 كتاب الصالة

واصٓملطم٤ًم:  : اًمٕملُم٦م.( وهل مجع ْشط، وهق ًمٖم٦مً ٗهوصالٝ غـسٗط ) 

ُمـ٤م يٚمـزأ ُمــ  وُيٕمّرا يمذًمؽ سم٠مّٟمف:شم٘مدُمف قمغم اًمٌمء واؾمتٛمراره ومٞمف،  ُم٤م جي٥ُم 

 قمدُمف اًمٕمدأ وٓ يٚمزأ ُمـ وضمقده اًمقضمقد وٓ قمدأ ًمذاشمف.

ْ ( هل٤م )ٗ) ـٍ  عُ ( وهل مجْ أزكـا  ، وهـق ًمٖمـ٦ًم: ضم٤مٟمـ٥م اًمٌمـء إىمـقى.ريم

 اعم٤مهٞم٦م ٓ شمتح٘مؼ إٓ سمف.وْشقم٤ًم: ضمزء ُمـ 

ّ ( هل٤م )ٗ) سمسـجقد اًمسـٝمق، واًمسـٜمـ  ؼَمُ وم٤مٕسمٕم٤مض ُم٤م جُي  ،(أبعاض ٗضِـ

 ك سم٤مهلٞمئ٤مت.سٛمّ ؼم سمسجقد اًمسٝمق، وهل ُم٤م شمُ ٓ دُم 

 شزوط الصالة

( سمٜمققمٞمـف إصـٖمر وإيمـؼم طٔازٝ احلـد  ( إو  )فػسٗطٔا مثاُٚٞ)

 سمف  ّمُؾ  ٛمٚمف وُم٤م يتّ  وُم٤م ّمكم  ( وهق ُمٚمبقس اعمُ اهِجظ يف اهث٘ب( ـمٝم٤مرة )ٗ)
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وهي مو بغ افرسة وافرـبي فغر احلرة وهلو ـل ، وشس افعورة وادؽون  وافبدن

 .................................................إٓ افوجه وافؽػغ بدهنو

اًمنمح  

ْ ( اًمٓمٝم٤مرة ذم )ٗ) ،مل يتحر  سمحريمتف وإنْ  فم٤مهر اًمبدن ٓ سم٤مـمٜمـف،  :أي ،(اهبـد

ْ ( اًمٓمٝمـ٤مرة ذم )ٗوُمـ اًمٔمـ٤مهر إٟمـػ واًمٗمـؿ، ) وهـق ُمـ٤م يبـ٤مْش سمـدن  ،(امللـا

، ومل شمّمد اًمّملة ُمع وضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمثـقب أو اًمبـدن أو ّمكّم وصمقب اعمُ 

ىمـرب ُمــ اًمٜمج٤مؾمـ٦م  ٙمـره إنْ ومـل شمرضـ وًمٙمــ شمُ  ..٤م حم٤مذاة اًمٜمج٤مؾم٦ماعمٙم٤من، أُمّ 

 روم٤ًم.قمُ 

( وهل ًمٖم٦ًم: اًمٜم٘مص واًمٌمء ضرت اهع٘زٝ) ( اًمث٤مين ُمـ ْشوط اًمّملةٗ)

وْشقم٤ًم: شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م جي٥م ؾمؽمه ذم اًمّملة و رأ اًمٜمٔمر إًمٞمف  اعمست٘مبد.

ًا ب  اهطسٝ ) واًمرضم٤م  ( أي اًمٕمقرة ًمٚمرضمؾ ذم اًمّملة وقمٜمد اعمح٤مرأٗٓٛ)

( وذم اخلٚمقة اًمسقءشملم، وقمٜمد إضمٜمبٞم٤مت مجٞمع اًمبدن، يمذا اًمٕمقرة ٗاهسكبٞ

ذم اًمّملة وقمٜمد اعمح٤مرأ وقمٜمد إضم٤مٟم٥م ومٕمقرهت٤م ٦م ٤مُٕمَ يم( هػري احلسٝ)

كى اًمٗمتٜم٦م ) ٜم٧ْم ( أي ًمٚمحرة  ذم اًمّملة وقمٜمد إضم٤مٟم٥م إذا أُمِ ٗهلايم٤مًمرضمؾ )

قمٜمد إضم٤مٟم٥م وإَُم٦م قمقرة احلرة  أنّ  ( واعمٕمتٛمدُ بدُٔا إال اه٘جٕ ٗاهلف 

احلرة قمٜمد اعمح٤مرأ ُم٤م سملم  ُمٓمٚم٘م٤ًم مجٞمع اًمبدن طمتك اًمقضمف واًمٙمٗملم، وقمقرة

 ،رسة واًمريمب٦م، وقمٜمد اًمٜمس٤مء اًمٗم٤مؾم٘م٤مت واًمٙم٤مومرات ُم٤م ٓ يبدو قمٜمد اعمٝمٜم٦ماًم
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 ............................. و اشتؼبول افؼبؾي ،بسوتر ٓ يصف فون افبؼة

اًمنمح  

واًمٕمْمدان  ضمف واًمٕمٜمؼ واًمٞمدانوهق اًمرأس واًمق ،وم٤مًمذي يبدو ًمٞمس سمٕمقرة

 واًمرضملن إمم اًمريمبتلم، وُم٤م قمداه قمقرة.

 قمقرة اًمرضمؾ قمٜمد طمٚمٞمٚمتف واًمٕمٙمس ومل قمقرة سمٞمٜمٝمام.أُم٤م  

ٞمٜم٤ًم ( وًمق ـمِ هْ٘ اهبػسٝ ال ٙصُف( ًمف ضمرأ )بطاتسو ّمؾ ؾمؽم اًمٕمقرة )

 هل٤م. أَ رْ ٕهن٤م ٓ ضُم  :ر ٓ فمٚمٛم٦مأو ُم٤مء يمدِ 

وجيــ٥م  ،( سم٤مًمّمــدراضــتقباي اهقبوـٞـ( اًمث٤مًمــ٨م ُمـــ ْشوط اًمّمــلة )ٗ)

، دِ ْٕمـوفمٜمـ٤ًم ذم اًمبُ  ،إذا رأى اًمٙمٕمبـ٦م :أي ،اًمٙمٕمب٦م ي٘مٞمٜم٤ًم ذم اًم٘مـرب اؾمت٘مب٤م  قملمُ 

واظمت٤مر اإلُم٤مأ اًمٖمزازم اؾمت٘مب٤م  ضمٝم٦م اًمٙمٕمب٦م يم٤محلٜمٗمٞم٦م، ىم٤م  اعمّمـٜمػ رْحـف اهلل 

أي ذم  -قمـ اإلُم٤مأ اًمٙمردي: )واًم٘مق  اًمثـ٤مين  ((سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ))شمٕم٤ممم ذم 

 دَ ٕمُ أطمد اجلٝم٤مت إرسمع اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٙمٕمب٦م عمـ سمَ  :أي ،اؾمت٘مب٤م  اجلٝم٦م -اعمذه٥م 

حف اجلرضمـ٤مين واسمــ يمـ٩م واسمــ أيب وصـحّ  ،اظمتـ٤مره اًمٖمـزازم وهق ىمـقي   ،قمٜمٝم٤م

ىمـ٤م  إذرقمـل: وذيمـر سمٕمـض إصـح٤مب أٟمـف  ،رون، وضمـزأ سمـف اعمحـكّم ـقمّم

ف إًمٞمٝمــ٤م أهــؾ يتقضّمــ ّٕن ضمرُمٝمــ٤م صــٖمػم يســتحٞمؾ أنْ  :وهــق اعمختــ٤مر ،اجلديــد

 ومٞمٙمتٗمل سم٤مجلٝم٦م( اهـ. ،اًمدٟمٞم٤م

  ٕنّ  :بٚم٦مىمِ   ٞم٧ْم ٛمّ ٜم٤م اًمٙمٕمب٦م، وؾُم هب٤م ه  واعمراد  اًمٚمٖم٦م: اجلٝم٦م، ذم   واًمِ٘مبٚم٦م
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......................................................... ودخول افوؿً  

اًمنمح  

 ٓؾمتدارهت٤م. :وىمٞمؾ ،ٛمٞم٧م يمٕمب٦م ٓرشمٗم٤مقمٝم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م، وؾُم ّمكّم اعمُ 

ويٕمذر ذم اؾمـت٘مب٤م  اًم٘مبٚمـ٦م ذم ٟم٤مومٚمـ٦م اًمسـٗمر وًمـق ىمّمـػمًا، ومتٙمـقن ىمبٚمتـف 

 فَ ِجـيتّ  أنْ  -أي اًمرايمـ٥م  -ؾمقاء يم٤من رايمب٤ًم أو ُم٤مؿمـٞم٤ًم، و ـرأ قمٚمٞمـف  ،ُم٘مّمده

 صـلشمف، وجيـ٥م قمـغم اعمـ٤ميش أنْ  سمٓمٚم٧ْم  ..وإٓ ،طم٤م  اًمّملة إمم همػم ُم٘مّمده

واجلٚمـقس سمـلم أ يست٘مبؾ اًم٘مبٚمـ٦م ومـٞمٝمام وذم اًمتحـرّ  يتؿ اًمريمقع واًمسجقد وأنْ 

 د.واًمتِمٝمّ آقمتدا  وٓ يٛمٌم إٓ ذم اًم٘مٞم٤مأ و اًمسجدشملم،

ذم   ُمـع اًمِمـؽ  صغّم  ( وم٢منْ دخ٘ي اه٘قتاًمراسمع ُمـ ْشوط اًمّملة )( ٗ)

مل يٕمـرا وىمـ٧م  ـْ ذم اًمقىمـ٧م، وَُمـ وىمٕم٧ْم  دظمق  اًمقىم٧م مل شمّمد صلشمف وإنْ 

ومل يٙمـ هٜم٤م  صم٘م٦م يؼمه سمـف قمــ  ؿٍ ٔمٚمِ ُمُ  ذم ُمقضعٍ  سٍ أو طمبْ  ؿٍ ٞمْ اًمّملة ًمٜمحق همَ 

٘ملم سم٤مًمّمـؼم أو مل ي٘مدر قمغم اًمٞم جيتٝمد ذم ُمٕمروم٦م دظمقًمف إنْ  قمٚمٞمف أنْ  وضم٥َم  ؿٍ ٚمْ قمِ 

ؾَنن اخلروج ًمرؤي٦م اًمِمٛمس، وم٢من ىمدر قمغم ذًمؽ ضم٤مز ًمف آضمتٝمـ٤مد ومل جيـ٥م. 

 وهي:  ،اجتفوده وصَلته من أربع صور ل خيُل  ..اجتفد

 وذًمؽ فم٤مهر. ،اًمقىم٧م اًمّمحٞمد َؼ قاومِ يُ  أنْ  ـ1

 ًل ٗمْ ه٤م ٟمَ ًمف اًمّملة اًمتل صّل  ٥ُم َس حْ ومتُ  ،أ قمـ اًمقىم٧م اًمّمحٞمديت٘مدّ  أنْ  ـ3
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 .. ،يفو شـّ ضًو من ؾروِض ؾرْ  َد ٓ يعتؼِ  وأنْ  ،وـقػقتفو ،وافعؾم بػرضقي افصَلة

اًمنمح  

 سب٧م قمـ شمٚمؽ اًمّملة.ٝم٤م وإٓ طُم ققمِ ٟم ـْ ٘م٤ًم ُم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف صلة ُمِ ٓمٚمَ ُمُ 

ه٤م ىمْمـ٤مء قمــ ومتٙمقن صلشمف اًمتل صـّل  ،أن يت٠مظمر قمـ اًمقىم٧م اًمّمحٞمد ـ3

 .ص٤مطمب٦م اًمقىم٧م اًمذي اضمتٝمد ومٞمف

 وم٤مًمّملة صحٞمح٦م وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف. ، ًمف احل٤م أن ٓ يتبلّم  ـ4

ومـل  (اهعوٍ بفسضٚٞ اهصالٝ)اًمنمط اخل٤مُمس ُمـ ْشوط اًمّملة  (ٗ) 

٦م يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمّملة مجٞمٕمٝم٤م ؾمٜمّ  أنّ  دُ يم٤من يٕمت٘مِ  شمّمد اًمّملة إنْ 

هي٤م إن إذ يمٞمـػ ؾمـٞم١مدّ  (كٚفٚتٔـا )جي٥م قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ سمـ (ٗ)ذم اًمنمط اًمس٤مدس، 

 مل يٕمٚمؿ سمٙمٞمٗمٞمتٝم٤م.

ـــ ْشوط اًمّمــلة  (ٗ) ْْ)اًمنمــط اًمســ٤مدس ُم ــ أ ضــًا ًـّـ  فْس د ال ٙعتِق

 وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وهق:  (فسٗضٔا ضِٞ

 يمؾ أومٕم٤م  اًمّملة ومروض، ومل يرض وشمّمد صلشمف. شم٤مرة يٕمت٘مد أنّ  ـ1

 ٜمـ، ومل شمّمد صلشمف.يمؾ أومٕم٤م  اًمّملة ؾُم  وشم٤مرة يٕمت٘مد أنّ  ـ3

ـٜمٜم٤ًم وٓ يٛمّٞمـومٞمٝمـ٤م ومروضـ٤ًم وؾُمـ وشم٤مرة يٕمت٘مـد أنّ  ـ3 واًمٗمـروض، ٜمـ ز سمـلم اًمسُّ

 اًمٕم٤ممل ومتّمد صلشمف  ٤ماًمٕم٤مُمل وشمّمد ُمٜمف اًمّملة، أُمّ  ومٞمٖمتٗمر ذًمؽ ذم طمؼ  
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 واحلرـوت افثَلث: إـل، وافؼب ف افصَلة وهي واجتـوب ادـوهي

 .................................................................،توافقياد

اًمنمح  

اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم. وُمٕمٜمـك اًمٕمـ٤ممل هـق قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر وٓ شمّمد قمٜمد 

 ُم٣م ًمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وىم٧م يٛمٙمٜمف ومٞمف ُمٕمروم٦م هذه اعمس٠مًم٦م. ـْ ُمَ 

 وٓ شمّمد صلشمف. ومٞمرّض  ٦مً ٜمّ يمقع ُمثًل ؾُم يم٤مًمرّ  ومرض٤ًم سمٕمٞمٜمفِ  وشم٤مرة يٕمت٘مد أنّ  ـ4

 أهيام ومل يرض وشمّمد ٕملّم ٦م( ومل يُ أن ي٘مق  ُمثًل: )اًمريمقع أو اًمسجقد ؾمٜمّ  ـ5

  .٦مً ٜمّ ؾُم  فِ ٜمِ صلشمف ُم٤م مل يٕمت٘مد ومرض٤ًم سمٕمٞم

ٛ  ( اًمنمط اًمس٤مسمع ُمـ ْشوط اًمّمـلة )ٗ) ( أي ُمـ٤م هنـك اجتِـاب املِـآ

( اًمٙمثـػمان األكـى ٗاهػـسب  ُمٜمٝمـ٤م ) ( يمثـػمةٌ يف اهصالٝ ٗٓٛ) فِ ٚمِ ٕمْ اًمِم٤مرع قمـ ومِ 

 وضوبط ،٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمع اًمٜمسٞم٤من ومل يرض، أُمّ دِ ٛمْ ٞم٤ًم، ويمذا اًم٘مٚمٞمؾ ُمع اًمٕمَ وًمق ٟم٤مؾِم 

 .٦م واًمٙمثرة اًمٕمرااًم٘مٚمّ 

احلسكـا     اًمث٤مُمـ وإظمػم ُمــ ْشوط اًمّمـلة اضمتٜمـ٤مب )( اًمنمط ٗ)

قًا، وُمثٚمٝم٤م اًمثلث اخلٓمقات واًمـثلث ٝمْ وًمق ؾَم  (ت٘اهٚٞامل( إذا يم٤مٟم٧م )اهثال 

ُمٜمٝمـ٤م مجٞمـع اجلسـؿ  ٗمرـم٦م وهل اًمتل هيتـزّ اعمُ  ٦مُ اًمرضسمَ  ٤ماًمرضسم٤مت اعمتقاًمٞم٤مت، أُمّ 

 ء ًمٙمؾ اًمبدن.اًمٗم٤مطمِم٦م وهل اًمتل ومٞمٝم٤م اٟمحٜم٤م ٦مُ بَ صمْ ومتبٓمؾ هب٤م اًمّملة وُمثٚمٝم٤م اًمقَ 
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 ......................... عذرمو ل يُ  عولبتـحـح أو ُش  وافؽَلم وفو حرؾغ أو 

اًمنمح  

 هــــــتنبي  : 

هب٤م اًمٚمٕم٥م  دَ َّم ؾ أو ىمَ بٓمِ اعمُ  ُؾ ٕمْ   طمريم٦م واطمدة وم٘مط وىمّمد هب٤م ومِ إذا ارّ  

 سمٓمٚم٧م صلشمف ُمب٤مْشة.

اًمٜمٓمـؼ سمحـروملم ُمـع  ٕنّ  :(اهلـالَ ٗه٘ـ حـسف    يمذا جي٥م اضمتٜم٤مب ) (ٗ)

بٓمـؾ ف ٓ يُ وم٢مّٟمـ :ُمع اًمٕمٛمد واطمدٍ  سمحرٍا  ٓمِؼ اًمٜمّ  ًمٚمّملة سمخلِا  ٌؾ بٓمِ ُمُ  دِ اًمٕمٛمْ 

، ِل قمْ ِع ُمـ اًمقَ  اًمقىم٤مي٦م، أوْ  ـَ ٜم٤م: ِق ُمِ ُمٜمف يشء يم٘مقًمِ  ؿُ ٝمَ أي ُيٗمْ  ؿٌ ٗمٝمِ إٓ إذا يم٤من ُمُ 

 .ِا ُمـ اًمقوم٤مء، وهمػمه٤م أوْ 

يمـ٤من ىمٚمـٞمًل ويبٓمـؾ إن يمـ٤من يمثـػمًا،  ٕمـذر إنْ ٤م اًمٙمـلأ ُمـع اًمٜمسـٞم٤من ومٞمُ أُمّ 

اًم٘مٚمٞمؾ قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر أرسمـع يمٚمـامت، وقمٜمـد اًمِمـٞمخ  اًمٙملأ ارُ دَ ٘مْ وُمِ 

 يمٚمامت. واًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سم٤مقمِمـ ؾم٧ّم  ،اًم٘مٚمٞمقيب

سمٓمٚمـ٧م  ؾِ بٓمِـاعمُ  ؾِ ْٕمـأو سم٘مّمد ومِ  ٥ِم اًمٚمٕمِ  دِ سم٘مّْم  واطمدٍ  سمحرٍا  أُم٤م ًمق ٟمٓمَؼ 

ًـا مل  ومتبٓمؾ طمٞمٜمئٍذ )، (عايبتِخِ  أٗ ُض( ٟمٓمؼ سمحروملم )أٗصلشمف ُمب٤مْشة، )

سمحٞم٨م ٓ  دائؿٍ  ٕم٤م ٍ أو أسمُتكم سمُس  ،ػ قمغم اًمتٜمحٜمد ىمراءة واضمب٦ميم٠من شمقىمّ  ،(ْزعر ُٙ

 .ٕم٤م ٍ اًمّملة سمل ؾُم  عُ َس يٚمق زُمـ يَ 

يمـ٤من  ٕمٗمـك إنْ ٓ يُ  ،يمـ٤من ىمٚمـٞملً  ك إنْ ٕمَٗمـومٞمُ  ..قمٚمٞمف اًمتٜمحـٜمُد  ٥َم ٚمَ ٤م ًمق همَ أُمّ 

 يمثػمًا.
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 فزوض الصالة

 .......................................، وؾروضفو شبعي ظؼ: افـقي

اًمنمح  

 فزوض الصالة

ـٌ ع ذم اًمّمـلة إُّمـاًمذي ُْش  ، ويٜم٘ميضـ يمـؾ ريمــ ٤مً ك ومرضـسـٛمّ ويُ  ٤م ريمـ

ــ ــف ذم حمّٚم ــسم٤مٟمتٝم٤مئ ــدّ  ٤م ْشطٌ ف، وإُّم أ قمــغم اًمٗمٕمــؾ وهــق واضمــ٥م ذم اًمّمــلة يت٘م

ومـل  هٞمئ٦مٌ ، وأُم٤م قِ ٝمْ سمسجقد اًمّس  جؼَمُ ومتُ  ٤م أسمٕم٤مٌض ويستٛمر إمم هن٤مي٦م اًمّملة، وإُمّ 

 .قِ ٝمْ سمسجقد اًمّس  ؼَمُ دُم 

ٞ ) :( إو  ُمٜمٝم٤مضبعٞ عػس( أي اًمّملة )ٗفسٗضٔا) أ ( وىمـد شم٘مـدّ اهِٚـ

 واًمتٕمٞملمِ  ؾِ ٕمْ اًمٗمِ  دُ ىمّْم  وضم٥َم  ..ض٤مً يم٤مٟم٧م اًمّملة ومرْ  شمٕمريٗمٝم٤م ذم اًمقضقء، وم٢منْ 

ٝمــرًا أو يم٘مقًمــف فمُ  واًمتٕمــلمُ  ،صــكّم  أُ ّمــكّم اعمُ  ىمــقُ   :دُ ، وُمٕمٜمــك اًم٘مّْمــواًمٗمرضــٞم٦مِ 

 ،١مىمتـ٤مً ًل ُمُ ْٗمـيم٤مٟمـ٧م اًمّمـلة ٟمَ  وم٢منْ  ،لً ثَ ُمَ  ٍْمِ اًمٕمَ  ىمقًمف ومرُض  ٦مُ ٞمّ واًمٗمرِض ًا، ٍْم قمَ 

ـــف وىمـــ٧م ُمٕمـــلّم  :أي ـــًم ـــ٦م ذاُت  فِ  ًمٗمٕمِٚم ـــ٧م اًمٜم٤مومٚم يم٤مًمٙمســـقا  ؾمـــب٥ٍم  أو يم٤مٟم

ًل ْٗمـوم٘مـط، وإن يم٤مٟمـ٧م اًمّمـلة ٟمَ  واًمتٕمٞمـلمِ  ؾِ ْٕمـاًمٗمِ  دُ ّْمـىمَ  وضم٥َم  ..واخلسقا

 وم٘مط. دُ ّْم اًم٘مَ  ٥َم وضَم  ..٘م٤مً ٓمٚمَ ُمُ 

 وٓ جي٥م. ُـّ َس ف يُ وإض٤موم٦م اًمّملة هلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمّ أُم٤م ذيمر قمدد اًمريمٕم٤مت 
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 ........................................................ وتؽبرة اإلحرام

اًمنمح  

 سألةــــم : 

ٟمٞم٦م اًمٗمرضٞم٦م ُمـ اًمّمبل قمٜمد اًمِمٞمخ اسمــ طمجـر وٓ دمـ٥م قمٜمـد  دم٥ُم  

 اًمِمٞمخ اًمرُمكم.

َ تلبريٝ ) :( اًمٗمرض اًمث٤مين ُمـ ومروضٝم٤مٗ)  ّمـكّم ( وهـل ىمـق  اعمُ اإلحـسا

 أُ ر  ٕهنـ٤م ُاـ :ٞم٧م شمٙمبػمة إطمراأٛمّ أيمؼم قمٜمد إرادة اًمدظمق  إمم اًمّملة، وؾُم  اهلُل

 .ُمـ ُمبٓملت اًمّملة ىمبٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من طملًٓ 

 وهي:  ،ن شضوً ووفتؽبرة اإلحرام ظؼ

 إي٘م٤مقمٝم٤م ذم طم٤م  اًم٘مٞم٤مأ ذم اًمٗمرض. ـ1

 يمقهن٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمٝم٤م. ـ3

 يمقهن٤م سمٚمٗمظ اجللًم٦م.  ـ3

 هن٤م سمٚمٗمظ أيمؼم.قويم ـ4

 شم٘مديؿ ًمٗمظ اجللًم٦م قمغم ًمٗمظ أيمؼم.  ـ5

 وجيقز إؾم٘م٤مـمٝم٤م إذا وصٚمٝم٤م سمام ىمبٚمٝم٤م يم٠من ي٘مق :  ،مهزة اجللًم٦م قمدأ ُمدّ  ـ6
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......................................................................... 

اًمنمح  

 .مَم وْ إَ  وًمٙمـ وصٚمٝم٤م ظملُا  وصؾٍ  ٕهن٤م مهزةُ  :ُم٠مُمقُم٤ًم اهلل أيمؼم

 قمدأ إؾم٘م٤مط مهزة أيمؼم. ـ7

 وهق اؾمؿ ًمٚمحٞمض. ،وإٓ ص٤مر إيمب٤مر ،سم٤مء أيمؼم قمدأ ُمدّ  ـ8

 قمدأ شمِمديد اًمب٤مء. ـ9

 قمدأ زي٤مدة واو ؾم٤ميمٜم٦م أو ُمتحريم٦م سملم اًمٙمٚمٛمتلم. ـ 11

 قمدأ زي٤مدة واو ىمبؾ اجللًم٦م.ـ 11

إذا قمدأ اًمسٙمقت ؾمٙمت٦م ـمقيٚم٦م سملم اًمٙمٚمٛمتلم، سمخلا اًمسـٙمت٦م اًم٘مّمـػمة ـ 13

شمزيد قمغم ؾمٙمت٦م اًمتٜمٗمس  أنْ  :وضوبط افطولوم٢مهن٤م ٓ شمرض، مل يٜمِق هب٤م اًم٘مٓمع 

 واًمٕمل.

 .ُم٤مٟمع ًمٚمسٛمعسٛمع ٟمٗمسف مجٞمع طمروومٝم٤م إذا يم٤من صحٞمد اًمسٛمع وٓ أن يُ ـ 13

 دظمق  اًمقىم٧م ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ اعم١مىم٧م وذي اًمسب٥م.ـ 14

 إي٘م٤مقمٝم٤م طم٤م  آؾمت٘مب٤م .ـ 15

  فُ ىم٤مرٟمَ  شم٠مظمػم شمٙمبػمة اعم٠مُمقأ قمـ شمٙمبػمة اإلُم٤مأ، وم٢منْ 
ٍ
 ..ُمٜمٝم٤م وًمق ذم ضمزء
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 ......................................................... ،ؿدر وافؼقوم إنْ 

اًمنمح  

 سمٓمٚم٧م.

 .بد  مهزة أيمؼم واواً يُ أن ٓ ـ 16

 .مهزة –أي اًمتٙمبػمة  -أن ٓ شمبد  يم٤مومٝم٤م ـ 17

ٓ يـراه أطمـد ُمــ  اهلـ٤مء إمم طمـد  وإًمػ اًمتل سملم اًملأ  أن ٓ يزيد ذم ُمد  ـ 18

وهل أرسمع قمنمة  قم٤ممل سم٤محل٤م  أي سم٠من ٓ يزيد قمـ ؾمبع أًمٗم٤مٍت  ّراء وهقاًم٘مُ 

 زاد رض. طمريم٦م، وم٢منْ 

هبـذا  ومل يٜمـقِ  ،إُم٤مأ رايمعٍ  ظمٚمَػ  وم٠مطمرأَ  ،قمدأ اًمّم٤مرا، ومٚمق يم٤من ُمسبقىم٤مً ـ 19

مل  ..زئ ومٞمف اًم٘مراءةي٘مٞمٜم٤ًم ُمع وىمقع مجٞمٕمف ذم حمؾ دُم  هُ أ وطمدَ اًمتٙمبػم اًمتحرُّ 

 شمّمد.

شم٘مؽمن اًمٜمٞم٦م سمتٙمبػمة اإلطمراأ مجٞمٕمٝمـ٤م سمحٞمـ٨م يـ٠ميت سم٤مًمٜمٞمـ٦م قمٜمـد  أنْ وجي٥م 

 ًا هل٤م إمم هن٤ميتف.ستحرِض أو  اًمتٙمبػم ويستٛمر ُمُ 

( ذم اًمٗمرض، وإٟمام جي٥م اهقٚاَ) :( اًمٗمرض اًمث٤مًم٨م ُمـ ومروضٝم٤مٗ) 

ٓ  ٦محل٘متف ُمِم٘مّ  مل ي٘مدر قمٚمٞمف سم٠منْ  إنُم٤م أ( قمٚمٞمف، إْ قدزاًم٘مٞم٤مأ ذم اًمٗمرض )

 ًمِمٞمخ اسمـ طمجر، أو ُمِم٘م٦م يذه٥م هب٤م اخلِمقع يمام ىم٤مًمفاتٛمؾ قم٤مدة يمام ىم٤مًمف ا
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 .................................................، وؿراءة افػوحتي بوفبسؿؾي

اًمنمح  

جٕم٤ًم قمـغم ضمٜمبـف إيٛمــ ْمٓمّ  ُمُ صغّم  رْ وم٢من مل ي٘مدِ  ، ىم٤مقمداً ّمكّم اًمِمٞمخ اًمرُمكم، ومٞمُ 

مل يسـتٓمع  يمـ٤من ُمٕمـذورًا، ومـ٢منْ  ٙمره قمغم ضمٜمبف إيرس إٓ إنْ ويُ  ٦مَ ست٘مبًل اًم٘مبٚمَ ُمُ 

اـ٧م  ةٍ ٤مدَ ؾَمـًمٚم٘مبٚمـ٦م وجيـ٥م وضـع ٟمحـق وِ  فِ ٞمْ َّمـاؾمتٚم٘مك قمغم فمٝمره وجيٕمؾ إمخُ 

قمجـز قمــ يمـؾ  رأؾمف ًمٞمست٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م، ويريمع ويسـجد سم٘مـدر اإلُمٙمـ٤من، ومـ٢منْ 

قمجـز أوُمـ٠م  قُمئ ًمٚمسجقد أيمثـر، ومـ٢منْ ذًمؽ أوُم٠م سمرأؾمف ًمٚمريمقع واًمسجقد ويُ 

ـَ واًمسُّ  قمجز أضمرى إريم٤منَ  سمبٍمه، وم٢منْ  قمغم ىمٚمبف، وٓ شمس٘مط قمٜمـف اًمّمـلة  ٜم

 ُم٤م داأ قم٘مٚمف ومٞمف.

وًمـف ٟمّمـػ  ،دًا ُمع اًم٘مـدرة قمـغم اًم٘مٞمـ٤مأٞمف ىم٤مقمِ ّمٚمّ يُ  أُم٤م اًمٜمٗمؾ ومٞمجقز أنْ 

وًمف ٟمّمـػ أضمـر  أ قمغم ُم٤م هق أيمٛمؾ ُمٜمف ةِ ٕم٤ًم ُمع اًم٘مدرَ جِ ْمٓمّ أو ُمُ  ،أضمر اًم٘م٤مئؿ

 قمغم ُم٤م هق أيمٛمؾ ُمٜمف. ةِ ٞم٤ًم ُمع اًم٘مدرَ ستٚم٘مِ ُمُ  ٞمفِ ّمٚمّ يُ  اًم٘م٤مقمد، وٓ جيقز أنْ 

ٞ ) :( اًمراسمع ُمـ ومروضٝم٤مٗ) و ى وَ ٤م رَ ُمٜمٝمـ٤م عمِـ ٕهن٤م لي٦مٌ  ،(قسا١ٝ اهفاحتٞ باهبطٌـ

ّد اًمٗم٤ماـ٦م ؾمـبع ليـ٤مت، وؾمٚمؿ قمَ ولًمف  اهلل قمٚمٞمف ف صغّم )أٟمّ  (شم٤مريف)اًمبخ٤مري ذم 

  وهي: ضوً حدى ظؼ شإوفؾػوحتي ُمٜمٝم٤م(  سمسؿ اهلل اًمرْحـ اًمرطمٞمؿ لي٦مٌ  دَّ وقمَ 

أ لي٦م قمغم أظمرى.ُمراقم٤مة شمرشمٞم٥م  ـ1  لي٤مهت٤م، ومل ي٘مد 
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 .......................................................... وافتشديدات 

اًمنمح  

يمٚمامهتـ٤م وٓ يٗمّمـؾ سمـلم يشء ُمٜمٝمـ٤م سمـ٠ميمثر ُمــ  َؾ ِّم يَ  ُمقآهت٤م، سمٛمٕمٜمك أنْ  ـ3

ؾمــٙمت٦م ـمقيٚمــ٦م، أو ؾمــٙمت٦م ىمّمــػمة  ؾمــٙم٧َم  ؾمــٙمت٦م اًمتــٜمٗمس أو اًمٕمــل، ومــ٢منْ 

 ذم احل٤مًمتلم. اًم٘مراءة اٟم٘مٓمٕم٧ْم  هب٤م ىمٓمعُ  دَ وىمَّم 

 ( إرسمع قمنمة.اهتػدٙدا راقمل )يُ  ( أنْ ٗ) ـ3

سمٓمٚمـ٧م صـلشمف، وإن مل  ..ذًمـؽ دَ شمٕمّٛمـ سمـ٤معمٕمٜمك، ومـ٢منْ  ؾ  ِخـقمدأ اًمٚمحــ اعمُ  ـ4

ٓمـؾ مل يُ  وًمزُمـف إقم٤مدهتـ٤م إنْ ،هبـ٤م  سمٓمٚم٧م ىمراءة اًمٙمٚمٛم٦م اًمذي أظمّؾ  ..دْ يتٕمٛمّ 

 أقم٤مد اًمٗم٤ما٦م ُمـ سمدايتٝم٤م. ..ن ـم٤م  اًمٗمّمؾ٢موم ،اًمٗمّمؾ

 شمٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومل يّمد شمرمجتٝم٤م.أن  ـ5

 أ.ىمراءة يمؾ لي٤مهت٤م وُمٜمٝم٤م اًمبسٛمٚم٦م يمام شم٘مدّ  ـ6

ـٌ  :أن يســٛمع ٟمٗمســف اًم٘مــراءة ـ7 ِمــؽمط ذم مجٞمــع إريمــ٤من ويُ  زِمٌ قْ ىَمــ ٕهنــ٤م ريمــ

 سٛمع ٟمٗمسف ىمراءهت٤م.يُ  أنْ  ٦مِ ٞمَ قًمِ اًم٘مَ 

 أضمٜمبل، وهق اًمذي ًمٞمس ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمّملة يم٠منْ  رٌ يمْ ٓ يتخٚمٚمٝم٤م ذِ  أنْ  ـ8

  ُمـ ُمّمٚمح٦م   يم٤من ُم٤م   ومتبٓمؾ طمٞمٜمئٍذ. أُم٤م اهللُ  َؽ يرْحُ  :وم٘م٤م  ًمف أطمدٌ  قمٓمَس 
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......................................................................... 

اًمنمح  

)لُمـلم( أو ؾمـ١ما  اًمرْحـ٦م قمٜمـد ذيمـر ليـ٦م اًمرْحـ٦م أو  :يم٘مـق  ،اًمّملة ومل يرض

 قمغم ىمراءة إُم٤مُم٦م إذا أظمٓم٠م. ذ ُمـ اًمٕمذاب قمٜمد ذيمر لي٦م اًمٕمذاب، أو اًمردّ اًمتٕمقّ 

 فُمٜمٝمـ٤م ُمـع هقيـ ئ٤مً اًم٘مٞم٤مأ ذم اًمٗمرض ومل شمّمد إذا ىمـرأ ؿمـٞم أن شمٙمقن طم٤مَ   ـ9

 ًمٚمريمقع أو هنقضف ًمٚم٘مٞم٤مأ.

 شمّمد. ملقمدأ اًمّم٤مرا، ومٚمق ىمّمد سم٘مراءشمف همػم وم٤ما٦م اًمّملة ـ 11

أو أسمـد  طمرومـ٤ًم سمـآظمر مل شمّمـد، وُمــ  ُمراقم٤مة طمروومٝم٤م، ومٚمق اؾم٘مط طمرومـ٤مً ـ 11

 ًملم.ذًمؽ إسمدا  اًمْم٤مد فم٤مء ذم اًمْم٤م

ودم٥م اًمٗم٤ما٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمـ ريمٕم٤مت اًمّملة إٓ ريمٕم٦م اعمسبقق وهق 

ـْ ىمٞم٤مأ أدر َ  ـْ ُمَ  ، ومٞم٘مرأ ُم٤م أُمٙمٜمف ُمـ اًمٗم٤ماـ٦م صمـؿ اًمٗم٤ما٦م ٜم٤ًم ٓ يسعُ ُمَ اإلُم٤مأ زَ  ُِم

يريمع ُمع اإلُم٤مأ ويؽم  ُم٤م سم٘مك ُمٜمٝم٤م: ّٕن اإلُم٤مأ يتحٛمٚمـف قمٜمـف، وٓ ي٘مـرأ ُمــ 

ـَ اًمٗم٤ما٦م سمَ٘مْدِرِه.  ـِ يشء وم٢مْن ىمرأ ُمٜمٝم٤م يشء ًمزُمف أْن ي٘مرأ ُِم  اًمّسٜم

قمـ ىمراءة اًمٗم٤ما٦م ىمرأ ؾمبع لي٤مت وًمق ُمتٗمرىم٤مت ُمع إُمٙم٤من  زَ جَ وُمـ قمَ 

ًمسبع أي٤مت يم٠من يم٤من ٓ  ٗمظ إٓ لي٦م واطمده اعمتقاًمٞم٤مت، وم٢من قمجز قمـ ا

همػم اًم٘مرلن، ومٞم٠ميت سمسبع أٟمقاع ُمـ  رٍ يمْ ؾمبع ُمرات وم٢من قمجز أشمك سمذِ ره٤م يمرّ 
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 .............................. ،وضؿلكقـته بحقٌ تستؼر أظضوؤه، وافرـوع

اًمنمح  

 ًمٞم٘مقأ يمؾ ٟمقع ُم٘م٤مأ لي٦م، وٓ جيـقز ٟم٘مـص طمـروا اًمبـد  قمــ :يم٤من رٍ يمْ ذِ  أي  

طمروا اًمٗم٤ما٦م وهـل ُم٤مئـ٦م وؾمـت٦م ومخسـقن طمرومـ٤ًم سم٤مًمبسـٛمٚم٦م وسم٘مـراءة ُم٤مًمـؽ 

ّٕن ىمراءة ُمٚمؽ ٟم٤مىمّم٦م إًمػ، ويٕمّد  :سم٤مًٕمػ، وٓ يرض ٟم٘مص طمرا واطمد

 ره.رًا واطمدًا يمرّ يمْ وًمق مل  ٗمظ إٓ ذِ  .د سمحروملمِمدّ احلرا اعمُ 

ع ) :اخل٤مُمس ُمـ ومروضـٝم٤م (ٗ) وْشقمـ٤ًم  وهـق ًمٖمـ٦ًم: آٟمحٜمـ٤مء. (اهسك٘ـ

 سمحٞم٨م شمٜم٤م  راطمت٤مه ريمبتٞمف.  سمل اٟمخٜم٤مسٍ ّمكّم اٟمحٜم٤مء اعمُ 

 ،أ صـدرهوي٘مد   ،ويرومع رأؾمف ،يٓم٠مـمئ قمجٞمزشمف وُمٕمٜمك آٟمخٜم٤مس: أنْ 

 وآٟمخٜم٤مس يبٓمؾ سمف اًمريمقع. 

 اًمريمقع هق ُم٤م ذيمر ذم شمٕمريٗمف. وأىمّؾ 

 ،شمســقي٦م فمٝمــره وقمٜم٘مــف سمحٞمــ٨م يّمــػم يم٤مًمّمــٗمٞمح٦م اًمقاطمــدة: وأـؿؾََه

ًمٞمـتؿ ًمـف شمسـقي٦م فمٝمـره، وي٠مظمـذ  :وٓ يثٜمـل ريمبتٞمـف ،ويٜمّم٥م ؾم٤مىمٞمف وومخذيـف

 ويقضمٝمٝم٤م إمم اًم٘مبٚم٦م. ،أص٤مسمٕمف ويٗمرق ،ريمبتٞمف

 أي اًمريمقع. (طٌأُِٚتٕ) :اًمس٤مدس ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ)  

 ذم حمٚمٝم٤م  (حبٚث تطتقس أعطا ٖ)سمٕمد طمريم٦م  واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م هل: ؾمٙمقنٌ 
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مرتغ بوضع اجلبفي مؽشوؾي مع افتحومل  وافسجود ،وضؿلكقـته، وآظتدال

 ........................برأشه، وبطون أصوبع افقدين وافرجؾغ وافرـبتغ 

اًمنمح  

 يٓمٚمـ٥م هلـ٤م ـمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م أنْ  اًمتـل، ويِمؽمط ذم مجٞمع إريمـ٤من (ؾمبح٤من اهلل)سم٘مدر 

 يّمد ُم٤م ىمبٚمٝم٤م. ذم مجٞمع إريم٤من أنْ يمذًمؽ يِمؽمط يمام  ،شمٙمقن اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ي٘مٞمٜم٤مً 

وهــــق ًمٖمــــ٦ًم: آؾمــــتقاء  (االعتــــداي) :اًمســــ٤مسمع ُمـــــ ومروضــــٝم٤م (ٗ)

 عَ  إمم ُمــ٤م يمــ٤من قمٚمٞمــف ىمبــؾ ريمققمــف. وُْشِ ّمــكّم اعمُ  دُ قْ وْشقمــ٤ًم: قَمــ وآؾمــت٘م٤مُم٦م.

 ٝمق ريمـ ىمّمػم.ومسملم اًمريمقع واًمسجقد  آقمتدا  ًمٚمٗمّمؾِ 

 أي آقمتدا . (طٌأُِٚتٕ) :اًمث٤مُمـ ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ)

واًمسـجقد ًمٖمـ٦ًم: اخلْمـقع  (اهطج٘د ًست ) :اًمت٤مؾمع ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ)

 ه.ّمّل ّمكم ُمُ ُمب٤مْشة ضمبٝم٦م اعمُ  :قم٤مً وْْش  اًمتٓم٤مُمـ واعمٞمؾ. :واًمتدًمؾ، وىمٞمؾ

ٞ )اًمسجقد  ومرض ومٞمحّمؾ ٞ )يمقهنـ٤م  ُمـع (ب٘ضع اجلبٔـ ف وًمـق  (ًلػ٘ـ

ٕ ) سمٕمْمٝم٤م إْن يم٤من هذا اًمبٕمض ُمب٤مْشًا ًمألرض سمحٞم٨م ًمق  (ًع اهتخاًى بسأضـ

ْ )سمقضـع   يٙمـقن أنْ  (ٗ)، َس يم٤من هٜم٤م  ىمٓمــ ٟٓمٙمـبَ  أو سمٓمـقن  اًمٙمـّػ  (بط٘ـ

 يٙمقن   أنْ  وجي٥م   (ٗاهسكبت   اهسجو ) أص٤مسمع  سمٓمقن (اهٚدّٙ ٗ  أصابع)
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وضؿلكقـته، واجلؾوس بغ  مع افتـؽقس، بلن ترتػع أشوؾؾه ظذ أظوفقه

 ................................... افسجدتغ وضؿلكقـته، وافتشفد إخر

اًمنمح  

عوٟـ  )وهل قمجٞمزشمف وُم٤م طمقاًمٞمٝم٤م  (تستفع أضافوًٕع اهتِلٚظ بأْ )اًمسجقد 

وهل رأؾمف وُمٜمٙمبٞمف، ومٚمـق ارشمٗمٕمـ٧م أقم٤مًمٞمـف قمـغم أؾمـ٤مومٚمف أو اؾمـتقي٤م مل  (أعاهٕٚ

 يّمد ؾمجقده.

 أي اًمسجقد. (طٌأُِٚتٕ) :اًمٕم٤مْش ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ)

ع ، وىمد ُْش (اجلو٘ع ب  اهطجدت ) :ومروضٝم٤ماحل٤مدي قمنم ُمـ  (ٗ)

ـٌ ومًمٚمٗمّمؾ سمـلم اًمسـجدشملم،  ٓ يٓمـق  قمــ  ومٞمـف أنْ  طُ ِمـؽمَ يُ و ،ىمّمـػم ٝمـق ريمـ

اعمنموع ومٞمف وىمدر أىمؾ اًمتِمٝمد أشمٞم٤من إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ومٚمق سمٚمـغ أىمـؾ  رِ يمْ اًمذّ 

 أو زاد سمٓمٚم٧م صلشمف. هَ رِ اًمتِمٝمد يمُ 

ــــ  (ٗ) ـــ٤مين قمنمـــ ُم ـــٝم٤ماًمث ـٕـ) :ومروض ـــلم  (طٌأُِٚتـ ـــقس سم أي اجلٚم

 اًمسجدشملم.

 ٕنّ  ًا:دل شمِمـٝمُّ ٛمّ وؾُم  (اهتػٔد األخري) :اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ)

 ف: ومٞمف ذيمر اًمِمٝم٤مدشملم، وأىمٚمّ 
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......................................................................... 

اًمنمح  

 وهي:  ،وفه تسعي شوط

 ُم٤م ىمبٚمف. يّمّد  أنْ  (1)

 ف.قمٜمف شمرضمؿ أىمٚمّ  زَ جَ قمَ  يٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وم٢منْ  أنْ  (3)

ــف سمــآظمرٍ  (3) ــ٦م ))مل يّمــد، يمــام ذم  ُمراقمــ٤مة طمروومــف، ومٚمــق أسمــد  طمرومــ٤ًم ُمٜم هن٤مي

 .((اًمزيـ

شمِمـديدة  ةُمراقم٤مة شمِمديداشمف، وهل واطمد وقمنمون شمِمديدة، ؾم٧م قمنمـ (4)

دًا مل يّمــد،  ىم٤مًمــف ذم ِمــدّ ػ ُمُ زاد مخــس ذم أيمٛمٚمــف، ومٚمــق ظمّٗمــف، وُيــذم أىمّٚمــ

ــ٦م اًمــزيـ)) ــ٤من اًمتِمــديد )يم٤ًم: ســتدرِ ، صمــؿ ىمــ٤م  ُمُ ((هن٤مي ٟمٕمــؿ ذم اًمٜمبــل ًمٖمت

ن اعمدهمٛمـ٦م ذم أن ٓ إًمـف إٓ اهلل واهلٛمز، ومٞمجقز يمؾ ُمٜمٝمام، وًمق أفمٝمر اًمٜمـق

ّٕٟمف مل يسـ٘مط  :أو اًمتٜمقيـ اعمدهمؿ ذم حمٛمد رؾمق  اهلل مل يرض قمغم اعمٕمتٛمد

ٟمــام أفمٝمــر اعمــدهمؿ قمــغم أن اًمبــّزي ظمــػّم سمــلم اإلفمٝمــ٤مر ذم اًمٜمــقن إطمرومــ٤ًم و

 اهـ.  (واًمتٜمقيـ ُمع اًملأ واًمراء

 سم٤معمٕمٜمك. ؾ  خِ قمدأ اًمٚمحـ اعمُ  (5)

 ذم اًمسجقد أو ىمبؾ اؾمتقائف   وهق ُمٜمف   سمجزء  أشمك  سمف ىم٤مقمدًا، وم٢منْ  ي٠ميت   أنْ  (6)
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 ..وافسَلم و افصَلة ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم بعده،، ؾقه افؼعود و

اًمنمح  

 .مل يٙمِػ  ..ضم٤مًمس٤مً 

 .٦مسف اًم٘مراءة يمجٛمٞمع إريم٤من اًم٘مقًمٞميسٛمع ٟمٗم أنْ  (7)

سم٤معمٕمٜمك سمٓمؾ ُمع اًمٕمٛمد،  ؾُّ يم٤من شمر  اًمؽمشمٞم٥م ُيِ  وم٢مذااًمؽمشمٞم٥م سملم أًمٗم٤مفمف،  (8)

 سم٤معمٕمٜمك وم٤مًمؽمشمٞم٥م ؾمٜم٦م وًمٞمس ْشـم٤ًم. ْؾ أُّم٤م إذا مل ُيِ 

 .اعمقٓة قمٜمد اًمِمٞمخ اًمرُمكم ظملوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر (9)

ٕ ) :ومروضٝم٤ماًمراسمع قمنم ُمـ  (ٗ) أي اًمتِمٝمد إظمػم وهـذا  (اهقع٘د فٚـ

  ىم٤مئاًم ومل يستٓمع اجلٚمقس أشمك سمف وهق ىم٤مئؿ.إن ىمدر، أُم٤م إذا صغّم 

قمٚمٞمـف اًم٘مٕمـقد سم٘مـدره إذ اًم٘مٕمـقد  ىمـراءة اًمتِمـٝمد وضمـ٥َم وُمـ قمجز قمــ 

 ومرض٤ًم سمٛمٗمرده.

ل صـوٟ اهلل عوٕٚـ      ) :ومروضـٝم٤ماخل٤مُمس قمنم ُمـ  (ٗ) اهصـالٝ عوٟـ اهِـ

وأيمٛمٚمـف  (اًمٚمٝمؿ صّؾ قمـغم حمٛمـد) :ٝم٤مىمٚمّ أأي سمٕمد اًمتِمٝمد، و (ٗآهٕ ٗضوٍ بعـدٖ 

 د.ُم٤م يِمؽمط ذم اًمتِمٝمّ  ٤مِمؽمط ومٞمٝماًمّملة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، ويُ 

َ ) :اًمس٤مدس قمنم ُمـ ومروضٝم٤م (ٗ) واًمقاضمـ٥م ومٞمـف اًمتسـٚمٞمٛم٦م  ،(اهطـال

 ومٝمل ؾمٜم٦م.   ..٤م اًمتسٚمٞمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مأُمّ  ،مموْ إُ 
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......................................................................... 

اًمنمح  

 وفؾسَلم ظؼة شوط تسعي مـفو ف ؿول افـوطم: 

 إذا اًمّمـــــلةِ  اٚمٞمـــؾِ  شمســـٚمٞمؿِ  ؿمــــــــروطُ 

 

ــسمِ  ٧ْم ـــــحّ َص  ٕم٦مٌ ْســ٤م شمِ أردهَتــ  ارَ ُِمــ ػمِ َٖم

  ْا ر  قمَ  
 ـْ يُمـوَ  ا ِ وَ وَ  عْ امْجَ وَ  ْؾ ِص وَ  ٥ْم وظم٤مـمِ

 

ــتَ ُمُ  ــبِ ٘مْ س ــ ّمــدْ ٘مْ ٓ شمَ  ؿّ ًل صُم ــ فِ سمِ  اؼَم اخلَ

 ٧ْم َٚمـٛمُ يمَ  ٤ًم ومـ٢منْ َسـٗمْ ٟمَ  فِ سمِـ ــــعْ ٛمِ ؾْم أوَ  ْس ٚمِ اضْم وَ  

 

 

 اؼَم ـــتَ ٕمْ ُمُ  يمـ٤منَ  ٧ْم ومتّـ اًمنموطُ  َؽ ٚمْ شمِ 

 .(ؾملأ قمٚمٞمٙمؿ): اًمتٕمريػ، ومل يٙمٗمل ؾوٕول 

 .(اًمسلأ قمٚمٞمٝمؿ)سمٙم٤ما اخلٓم٤مب، ومل يٙمٗمل  أْن يٙمقن: افثون

 .(أو قمٚمٞمٙمام ،اًمسلأ قمٚمٞمؽ): اجلٛمع، ومل يٙمٗمل افثوفٌ

، وهـق اً ٓ جيٕمـؾ سمٞمـٜمٝمام يملُمـ٤ًم لظمـر سملم اًمٙمٚمٛمتلم سم٠منْ  ْؾ ِّم يَ  : أنْ افرابع

اًمسـلأ )أو  (،قمٚمـٞمٙمؿ اًمسـلأ احلســ)وٓ يرضـ  (ْؾ ِص وَ ) :ىمق  اًمٜم٤مفمؿُمٕمٜمك 

 .(اًمت٤مأ قمٚمٞمٙمؿ

: اعمــقٓة، ومــل يســٙم٧م ؾمــٙمت٦م ـمقيٚمــ٦م وٓ ىمّمــػمة ُمــع ىمّمــد اخلََومس

 اًم٘مٓمع.

ًل ًمٚم٘مبٚمــ٦م سمّمــدره، وًمــذًمؽ ســت٘مبِ يٙمــقن طمــ٤م  اًمســلأ ُمُ  : أنْ افسََودس

 ٕٟمف ًمق اٟمحرا  :ٓ يٚمتٗم٧م سمرأؾمف طمتك يٜمٓمؼ سمٛمٞمؿ قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمسلأ أنْ  ُـّ َس يُ 
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 .وافستقى

اًمنمح  

ّٕٟمف  :سمخلا ُم٤م إذا يم٤من ىمبٚمف ،مل يرض (..قمٚمٞمٙمؿ)سمّمدره قمـ اًم٘مبٚم٦م سمٕمد ُمٞمؿ 

 .(قمٚمٞمٙمؿ)يرج ُمـ اًمّملة سمٚمٗمظ اعمٞمؿ ُمـ 

ٓ ي٘مّمد سم٤مًمسلأ اإلظمب٤مر سمؾ اإلٟمِم٤مء، ومٚمق ىمّمـد اإلظمبـ٤مر  : أنْ افسوبع

يمـ٠من  ،ٞمئ٤مً سمٓمٚم٧م صلشمف سمخلا ُم٤م ًمق ىمّمد اًمتحٚمؾ واإلظمب٤مر أو مل ي٘مّمـد ؿمـ

 .((٦م اًمبٞمجقري قمغم اسمـ ىم٤مؾمؿطم٤مؿمٞم))أـمٚمؼ يمام ذم 

يمـ٤من قمـ٤مضمزًا  يتّٛمـف، إٓ إنْ  : اجلٚمقس، ومل يٙمٗمل إذا ىمـ٤مأ ىمبـؾ أنْ افثومن

 ؿ يمٞمػ ىمدر.سٚم  ومٞمُ  ،قمـ اجلٚمقس

 ع ٟمٗمسف اًمسلأ يمب٘مٞم٦م إريم٤من اًم٘مقًمٞم٦م.سٛمِ يُ  : أنْ افتوشع

 يٙمقن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م. أنْ  :يذيمره اًمٜم٤مفمؿ ذم أسمٞم٤مشمف هقمل : اًمذي افعوش

وهـق هٜمـ٤م أن ٓ  (اهرتتٚـب ) :ومروضـٝم٤ماًمس٤مسمع قمنمـ وإظمـػم ُمــ  (ٗ)

 قمغم ريمـ.٤ًم ي٘مدأ ريمٜم
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 أبعاض الصالة

ـبي صذ اهلل فوافصَلة ظذ ا ،افتشفد إول وؿعوده شبعي: وأبعوضفو

 .................... ،ف اظتدال ثوكقي افصبح وافؼـوت ،ظؾقه وآفه وشؾم ؾقه

اًمنمح  

 أبعاض الصالة

ا )  ؼِمَ ريمـ٧م ضُمـشمُ  اًمتل هل سمٕمض ُمــ هـذه اًمّمـلة واًمتـل إنْ  (ٗأبعاضٔـ

 ( وهق ُمبٜمل  اهتػٔد األٗي ٗقع٘دٖ( إو  ُمٜمٝم٤م )ضبعٞسمسجقد اًمسٝمق ) اخلٚمُؾ 

رسى ُمٜمِمـقرة اًمٞمُ  فِ تِ يمبَ قمغم ـمرا رُ  اهُ رَس يُ  دٍ شمِمٝمُّ  ذم أي   اًمتخٗمٞمػ، ويْمعُ  قمغم

ويْمؿ أص٤مسمٕمف سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، ٕٟمف ًمق ومرضمٝم٤م  ُمتقضّمٝم٦م إمم اًم٘مبٚم٦م إص٤مسمع

ًمزا  سمٕمْمٝم٤م يم٤مإلهب٤مأ قمـ اًم٘مبٚم٦م، ويْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخـذه إيٛمــ قمٜمـد 

اًمريمب٦م وي٘مبض ُمٜمٝم٤م اخلٜمٍم واًمبٜمٍم واًمقؾمـٓمك ويرؾمـؾ اعمسـبح٦م ويرومٕمٝمـ٤م 

 أُمـ٤م اإلؿمـ٤مرة ،قمٜمد ىمقًمف )إٓ اهلل( وٓ يْمٕمٝم٤م إمم لظمر اًمتِمٝمد يسػمةٍ  ُمع إُم٤مًم٦مٍ 

ٟ هـ اهصـالٝ عوٟـ ا  )( اًمث٤مين ُمــ أسمٕم٤مضـٝم٤م ٗٙمره. )اًمٞمرسى ومتُ سم٤مًمسب٤مسم٦م   ِل صـو

ُـّ اهلل عوٕٚ ٗآهٕ ٗضوٍ فٕٚ  اًمّمـلة قمـغم أ  ( أي ذم اًمتِمٝمد إو ، وٓ شمسـ

 ( أيت ًمٗمٔمــف واًمــذياهقِـ٘ـ ( اًمث٤مًمــ٨م ُمـــ أسمٕم٤مضــٝم٤م )ٗ) ،ذم اًمتِمــٝمد إو 

يمـام رواه ٛمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمسٞمدٟم٤م احلسـ قمٚمٞمـف رضـقان اهلل، قمٚمّ 

 (.يف اعتداي ثاُٚٞ اهصب )اخلٛمس٦م 
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وافصَلة ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وآفه  ووتر افـصف إخر من رمضون

 .وصحبه وشؾم، وظذ أل بعده، وافصَلة ظذ أل ف افتشفد إخر

اًمنمح  

ـ أسمٕم٤مضٝم٤م اًم٘مٜمقت ذم )ٗ)  ْ ( اًمراسمع ُم ّ زًطـا ( ًمٚمخـؼم ٗتس اهِصف األخريً 

 .أاعمت٘مدّ 

ل صــوٟ اهلل عوٚـٕـ ٗآهـٕـ  ( اخلــ٤مُمس ُمـــ أسمٕم٤مضــٝم٤م )ٗ) اهصــالٝ عوـٟـ اهـِـ

 ( ذم ىمٜمقت اًمّمبد واًمقشمر ذم اًمٜمّمػ إظمػم ُمـ رُمْم٤من.ٗصخبٕ ٗضوٍ

( أي سمٕمد اًم٘مٜمـقت ذم عوٟ اآلي بعدٖ( اًمس٤مدس ُمـ أسمٕم٤مضٝم٤م اًمّملة )ٗ)

وؾمٚمؿ صمؿ يّمـكم قمـغم ولًمف  أوًٓ قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف اًمّمبد واًمقشمر، ومٞمّمكّم 

 .أ 

د   ( اًمســ٤مسمع وإظمــػم ُمـــ أسمٕم٤مضــٝم٤م )ٗ) اهصــالٝ عوـٟـ اآلي يف اهتػـٔـ

اًمّمـلة قمـغم أ  ذم اًمتِمـٝمد  اعمذه٥م اجلديـد وذم اًم٘مـديؿ أنّ ( قمغم األخري

  :ذًمؽ ي٘مق  اإلُم٤مأ اًمِم٤مومٕملوذم  إظمػم ومرٌض 

ـــ٧َم  ـــ٤م ل  سمٞم ـــٙمُ طمبُ  ِاهلل رؾمـــق ِ  ي  قا                    ُٛم

 

ـَ ُِمــ ٌض رْ وَمــ  فُ ًَمــزَ ٟمْ أَ  رلنِ  اًمُ٘مــذِم  ِاهلل ـ

 

 

 

 قا                    ٛمُ ـــٙمُ ٟمّ أَ  رِ دْ اًمَ٘مـقَمٔمِٞمِؿ  ـْ قا ُمِ ٛمُ ٞمٙمُ ٗمِ ٙمْ يَ 

 

 فُ ًَمـ لةَ ؿ ٓ َصـٚمـٞمٙمُ قمَ  ؾ  َّم يُ  ملْ  ـْ ُمَ 
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 صهو الصالة

وشــفو مو ظدا ذفك، ؾوفؼط وافرـن ٓ جيزه يء، وتبطل افصَلة 

شجدتغ ـسجود  َد يسُج  وافبعض جيزه شجود افسفو، وهو أنْ ، بسـه

 .................................، افصَلة بعد افتشفد إخر وؿبل افسَلم

اًمنمح  

 صهو الصالة

 ٗم٦م اًمّمـلة إنْ صـذم  هُ رُ يْمـيمر وُمـ٤م ؾمـٞم٠ميت ذِ ( مم٤م ذُ ٗضِِٔا ًا عدا ذهم)

 صٗم٦م اًمّملة ومٝمق ُمـ اًمسٜمـ.ذم ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ومام مل يذيمر ذم اًمنموط وٓ 

ــسط ) ١  فاهػـ ـٛـ ــربٖ غـ ــسكّ ال جيـ ـــدّ ٗاهـ ـــام شم٘م ــالٝ  أ )( يم ــى اهصـ ٗتبطـ

ُمـ اًمّملة وـم٤م  اًمٗمّمؾ، سمخلا ُم٤م ًمـق  ؿَ ؾمٚمّ إذا ٞم٤ًم دًا أو ٟم٤مؾِم ( ُمتٕمٛمّ برتكٕ

إمم  ْؾ ِّمـر وهق ذم اًمّملة ومٞمٕمقد إمم ُم٤م يم٤من ىمبٚمـف ويـ٠ميت سمـف، وهـذا إن مل يَ شمذيمّ 

ُمـ٤مأ ُمثٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وإٓ زاد ريمٕم٦م لظمر صلشمف، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم اإل

 ٓمٚم٘م٤ًم سمؾ يزيد ريمٕم٦م سمٕمد ؾملأ إُم٤مُمف.٤م اعم٠مُمقأ ومل يٕمقد إًمٞمف ُمُ د، أُمّ ٜمٗمرِ واعمُ 

ــشمرَ  ( إنْ ٗاهــبعا) ــ فُ يَم ــق ُمتٕمّٛم ٘  دًا )وًم ٘، ٗٓــ ( أي جيــربٖ ضــج٘د اهطـٔـ

ْْؾمجقد اًمسٝمق ) د األخـري         أ ٙطـجد ضـجدت  كطـج٘د اهصـالٝ بعـد اهتػٔـ

ي٘مــق  ذم ؾمــجقد اًمســٝمق ُمــ٤م ي٘مقًمــف ذم ؾمــجقد  أنْ  ( ويســتح٥مُّ ٗقبــى  اهطــالَ

 ي٘مق  إذا يم٤من ؾمب٥م اًمسٝمق اًمٜمسٞم٤من:  اًمّملة واؾمتحسـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أنْ 
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 ت إجر. وترك افسـي يػو  

اًمنمح  

دًا ومٞمسـتٖمٗمر اهلل أُم٤م إذا ومٕمؾ اًمسب٥م ُمتٕمٛمّ  ،)ؾمبح٤من اًمذي ٓ يسٝمق وٓ يٜم٤مأ( 

 ذم ؾمجقده.

 قمٚمٞمف ؾمـجقد ؾمـٝمقٍ  أنّ  ؿَ يم٠من قمٚمِ دًا ؾمجقد اًمسٝمق سم٤مًمسلأ قم٤مُمِ  ويٗمقُت 

ؿ سٚمّ ٝمق صمؿ يُ د ويسجد ًمٚمّس اًمتِمٝمّ  إممٞم٤ًم ومٞمٕمقد ؿ ٟم٤مؾِم دًا، أُم٤م إذا ؾمٚمّ تٕمٛمّ ؿ ُمُ وؾمٚمّ 

 وفؽن بثَلثي شوط وهي: 

 روم٤ًم.ٓ يٓمق  اًمٗمّمؾ سمٕمد ؾملُمف قمُ  أنْ  ـ1

 أن ٓ يٓم٠م ٟمج٤مؾم٦م همػم ُمٕمٗمق قمٜمٝم٤م. ـ3

 أن ٓ يٗمٕمؾ أومٕم٤م  يمثػمة. ـ3

(ّ٘  اًمّملة.( ُمع صح٦م   األجسٗتسن اهطِٞ ٙف
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 صفة الصالة

صع ؾرض افصبح رـعتغ هلل تعوػ، أُ  :صّع وصػي افصَلة أن يؼول ادُ 

 ..... أـز، اهلل أـز ـبرًا، واحلؿد هلل ـثرًا، وشبحون اهلل بؽرة وأصقَل اهلل

اًمنمح  

  

 صفة الصالة

 يمٛمثـ٤م ٍ  اًمّمـبدصـلة ذيمـر اعمّمـٜمػ رْحـف اهلل شمٕمـ٤ممم وٟمٗمٕمٜمـ٤م سمـف صـٗم٦م 

ُٞ)وم٘م٤م :  ْْ ٗصف ٛ فـسض اهصـب    صـوٍ ُأ ٛ:صٍوٙق٘ي امُل)ًٓ ومـ( يٜمقي أوّ اهصالٝ أ

( ويرومـع يديـف قمٜمـد اهلل أكـرب  شمٙمبػمة اإلطمراأ )ٙمؼّم ( صمؿ يُ زكعت  هلل تعـاىل 

اهلل أكـرب كـبريًا،   ) :أو آؾمـتٗمت٤مح ومٞم٘مـق  ،اًمتٙمبػم، صمؿ ي٠ميت سمدقم٤مء آومتت٤مح

ال ٗاحلٌد هلل كثريًا، ٗضبخاْ اهلل   يزيـد )وضمٝمـ٧ُم  ( وإيمٛمؾ أنْ بلسٝ ٗأصٚـ

 إنّ  ،اًمساموات وإرض طمٜمٞمٗم٤ًم ُمسٚماًم وُم٤م أٟم٤م ُمـ اعمنميملم وضمٝمل ًمٚمذي ومٓمرَ 

ًمــف وسمــذًمؽ  ٓ ْشيــَؽ  ،اًمٕمــ٤معملم وممــ٤ميت هلل رب   ،٤مٞم٤مَيــوحَمْ  ،ســٙملوٟمُ  ،صــليت

 يتٕمّقذ وي٘مرأ اًمٗم٤ما٦م:وأٟم٤م ُمـ اعمسٚمٛملم( صمؿ  أُمرُت 
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پ  پ   ،ھ     ھ  ھ   ھ  ژ . أظوذ بوهلل من افشقطون افرجقم

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ  

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ، ھ     ھ  ھ   ھ  ژآمغ.  ژڦ   ڄ  ڄ 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پ  

 دن ْحده،  اهللُع شبحون ريب افعظقم وبحؿده )ثَلثًو(، شؿِ  ـز،أ. اهلل  ژ

اًمنمح  

 ،ھ     ھ  ھ   ھ  ژ أعـــ٘ذ بـــاهلل ًـــّ اهػـــٚطاْ اهـــسجٍٚ.     ) :ومٞم٘مـــق 

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ

صمــؿ ي٘مــرأ اًمســقرة وذيمــر اعمّمــٜمػ ُمثــ٤مًٓ ( آًــ   ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ، ھ     ھ  ھ   ھ  ژ ًمــذًمؽ ؾمــقرة اإلظمــلص 

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ــف ًمٚمتٙمبــػم، وي٘مــق  ذم اًمريمــقعكــربأاهلل )  ًمٚمريمــقعٙمــؼّم صمــؿ يُ  ژ  :( ويرومــع يدي

صمؿ يرومع ُمــ اًمريمـقع ًملقمتـدا  وي٘مـق  ( ثالثـاً )ضبخاْ زبٛ اهععٍٚ ٗحبٌدٖ )

 لقمتدا  وي٘مق  ذم ًم  اًم٘مٞم٤مأ  قمٜمد  يده  ويرومع ،(ملّ محدٖ اهلُل ع مِس) :رومٕمف طم٤م  
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إرض ملء بًو مبورـًو ؾقه ملء افساموات وربـو فك احلؿد ْحدًا ـثرًا ضقّ 

 ًَ  نْ افؾفم اهدن ؾقؿَ ، ف افصبح افؼـوت ن يء بعد، ويزيدمِ  وملء مو صئ

ًَ  نْ هديً، وظوؾـي ؾقؿَ  ًَ توفّ  نْ ي ؾقؿَ ـِ ، وتوفَّ ظوؾق ًَ  كْ ، وبورِ ق ، يل ؾقام أظطق

ًَ  نْ مَ  ه ٓ يذل  وإكّ ،  ظؾقَك ؼَه  وٓ يُ ِض ؼْ تَ  َك ؾنكّ ، ًَ قْ َض مو ؿَ  شَّ  يـِ ؿِ وَ  ، وافق

ًَ  ،ًَ يْ ظودَ  نْ مَ  ز  عِ وٓ يَ  ًَ ربّ  تبورـ ًَ  ، ؾؾك احلؿُد ـو وتعوفق ، ظذ مو ؿضق

 وآفهِ  إمي   افـبي   كو ُمؿدٍ ظذ شقدِ   اهللُ، وصّذ إفقَك  وأتوُب  كَ رُ أشتغػِ 

 م.وشؾّ  وصحبهِ 

اًمنمح  

اٗا   : )آقمتدا  زبِا هم احلٌد محدًا كثريًا طٚبًا ًبازكًا فٕٚ ًى١ اهطٌـ

( سمٕمـد اهصـب  ) ( صم٤مٟمٞم٦مٗٙصٙـد يف )(. غ١ٛ بعد ًِّْ األزض ًٗى١ ًا غ٣ت ًى١ ٗ

ٌ ):( وهقاهقِ٘ آقمتدا  ) ٌ ، ٗعاِفٓدٙت  ّْاهؤٍ آدُٛ فٚ عافٚـت   ّْي فٚ

ٌ ٗتٍ٘ه ُّـ ، ًا قطـٚت  ي غّسِٗقهٛ فٌٚا أعطٚت،  ٗبازن ، ت٘هٚت ّْي فٚ م فإ

ُٙ  عادٙــت، ًّْ ــ ٗاهٚــت، ٗال ٙعــص  ًّْ ــ قطــٟ عوٚــم، ٗإُــٕ ال ٙــري تقطــٛ ٗال 

 ٗأتـ٘بُ  ن ُس، أضـتػفِ عوـٟ ًـا قطـٚت     احلٌـدُ  ، فوـم  ِا ٗتعاهٚـت  زبَّ تبازكت 

ِّ  اهـِلِّ  ٟ اهلل عوٟ ضٚدُا ذلٌٍدإهٚم، ٗصٍو ِٕ  األًـ ِٕ  ٗآهـ ٍ  ٗصـخب ( ٗضـو

 ذًمؽ. وي٠ميت اإلُم٤مأ سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ذم يمؾ

 



 (111) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

ثَلثًو(، اهلل أـز، رب اؽػر يل، ) اهلل أـز، شبحون ريب إظذ وبحؿده

اهلل . واظف ظـي، واهدن، وظوؾـي ، وارْحـي، واجزن، وارؾعـي، وارزؿـي

اهلل أـز، افتحقوت ادبورـوت ، إظذ وبحؿده )ثَلثًو( أـز، )شبحون ريب

افصؾوات افطقبوت هلل، افسَلم ظؾقك أهيو افـبي ورْحي اهلل وبرـوته، افسَلم 

ُمؿدًا  صفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وأصفد أنّ أظؾقـو وظذ ظبود اهلل افصوحلغ، 

  .............................................. صل ظذ رشول اهلل، افؾفم

اًمنمح  

ضـبخاْ زبـٛ   ) :( وي٘مق  طمـ٤م  اًمسـجقداهلل أكـرب  ًمٚمسجقد )ٙمؼّم صمؿ يُ 

ُمـــ اًمســجقد إمم  ومــعِ ( ًمٚمرّ اهلل أكــرب )ٙمــؼم  ( صمــؿ يُ  (ثالثــًا) األعوــٟ ٗحبٌــدٖ

ــقس ــق  ذم اجلٚم ــلم اًمســجدشملم وي٘م ــقس سم ــ) :اجلٚم هــٛ، ٗازمحــي،   ْسزب اغِف

 (.عي ٗاعُف، ٗآدُٛ، ٗعافي، ٗازفعي، ٗازشقي ٗاجربُٛ،

( ًمٚمسـجقد اًمثـ٤مين، وي٘مـق  ومٞمـف ُمـ٤م ىم٤مًمـف ذم إو  اهلل أكـرب  )ٙمؼّم صمؿ يُ 

( ًمٚمرومـع ُمــ اهلل أكـرب  )ٙمـؼم  ( صمـؿ يُ ( ثالثًا) ضبخاْ زبٛ األعوٟ ٗحبٌدٖ)

اهتخٚا  املبازكا  اهصو٘ا  ٚمتِمٝمد إظمػم وًمٗمٔمف )اجلٚمقس ًماًمسجقد إمم 

اهطــالَ عوٚــم أٙٔــا اهــِل ٗزمحــٞ اهلل ٗبسكاتــٕ، اهطــالَ        اهطٚبــا  هلل،

ّْ أعوــــٟ عبــــاد اهلل اهصــــاحل ،  عوِٚــــا ٗ  غــــٔد أْ ال إهــــٕ إال اهلل ٗأغــــٔد أ

 عوٟ  اهؤٍ صىِّ: )( صمؿ ي٠ميت سم٤مًمّملة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م وهلذلٌدًا زض٘ي اهلل
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افـبي إمي وظذ آل ُمؿد وأزواجه وذريته ـام  شقدكو ُمؿد ظبدك ورشوفك

 ًَ شَقدكو ك ظَذ وبَورِ  وظَذ آل إبَراهقم إكَك ْحقَد  قَد، ظذ إبراهقم صؾق

ًَ  ُمؿد وظذ آل وظَذ  ظَذ إبَراهقم شقدكو ُمؿد وأزواجه وذريته ـام بورـَ

ًُ ، آل إبراهقم ف افعودغ أكك ْحقد  قد مو  ومو أخرُت  افؾفم اؽػر يل مو ؿدم

ًُ  أرسرُت  ًُ  ومو أظؾـ ًَ  ومو أرسؾ ًَ  أظؾَمُ  ومو أك ًَ ادؼَد   بَه مـَي أكَ  م وأكَ

 ظَذاِب  نْ جفَـم وِمَ ظَذاِب  نْ ِمَ َك بَِ أظَوذُ  فؾفم إّن ا ،ر ٓ إفه إٓ أكًمخ  ادُ 

، مِ وادَلثَ  مِ رَ ْغَادَ  نَ وِمَ ولِ َج افَّد  ادسَقِح  ؾتـيِ  نْ ومِ  و وادامِت قَ ْح ادَ  ؾتـيِ  نْ ومِ  افؼزِ 

 . افسَلم ظؾقؽم ورْحي اهلل افسَلم ظؾقؽم ورْحي اهلل

اًمنمح  

اهـِل األًـٛ ٗعوـٟ آي ذلٌـد ٗأشٗاجـٕ      ضٚدُا ذلٌد عبـدن ٗزضـ٘هم   

عوٟ إبسآٍٚ ٗعوٟ آهٕ إبسآٍٚ إُم محٚـد دلٚـد،    ٗذزٙتٕ كٌا صوٚت 

ن عوٟ ضٚدُا ذلٌد ٗعوٟ آي ضـٚدُا ذلٌـد ٗأشٗاجـٕ ٗذزٙتـٕ كٌـا      ٗباَز

 (عوٟ إبسآٍٚ ٗعوـٟ آي إبـسآٍٚ يف اهعـامل  أُـم محٚـد دلٚـد       بازكت 

ًا  ًٗا أخسُ  اهؤٍ اغفس هٛ ًا قدًُتصمؿ ي٠ميت سمدقم٤مء اًمتِمٝمد إظمػم وهق )

ِّــ ًٗــا أُــت  ًٗــا أضــسفُت ًٗــا أعوِــُت أضــسزُ   َ ٗأُــت املقــدِّ ٛ أُــت أعوــٍ بــٕ ً

ُّـ  ا ،س ال إهٕ إال أُت املؤخِّ ًِـ   ًِـ  بـم   ٛ أعـ٘ذُ هوـٍٔ إ ّ عـراب  ّ عـراب جٔـٍِ ٗ

ـًِـ  ــْخّ فتِــٞ امل اهقــرب ٗ ــ ا ٗاملٌــاِ ٚ  ًِ ّْٗ ِٞ ــ اَيّجاهــّد املطــَٚ  فتِــ ًِ  ََس ْػــامل  ّ ٗ

ــؿ ٍَٗاملــأث  ــٚم  يُ ( صم ــرشملم، ؿ س ــق ُم اهطــالَ عوــٚلٍ ٗزمحــٞ اهلل اهطــالَ    ) :ومٞم٘م

سمٛمـٞمؿ قمٚمـٞمٙمؿ ذم  ٓم٘مـفِ سمٕمـد ٟمُ  هِ رِ سمرأؾمـف ٓ سمّمـدْ  ( ويٚمتٗمـ٧ُم عوٚلٍ ٗزمحـٞ اهلل 

 أ ذم ومروض اًمّملة.إومم يٛمٞمٜم٤ًم وذم اًمث٤مٟمٞم٦م يس٤مرًا، يمام شم٘مدّ 
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 صالة اجلماعة

وأؿّؾفو إموم وملموم؛ فؽن ف ـل ُمل  وَى صَلة اجلامظي ظذ افؽػويي

  ........................................................ ،بومرأة ييؼتد ٓ

اًمنمح  

    صالة اجلماعة

وْشقم٤ًم: رسمط صلة اعم٠مُمقأ سمّملة اإلُم٤مأ، وهل  اجلامقم٦م ًمٖم٦ًم: اًمٓم٤مئٗم٦م.

 ُمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦م.

( ٞ قمــغم ُمــ٤م ذهــ٥م إًمٞمــف اإلُمــ٤مأ  (ٗجتــب صــالٝ اجلٌاعــٞ عوــٟ اهلفاٙــ

دة قمٜمد اإلُم٤مأ اًمراومٕمل واإلُم٤مأ اعمـ٤موردي، واعمٕمتٛمـد اًمٜمقوي، وهل ؾمٜم٦م ُم١ميمَّ 

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مأ اًمٜمقوي وىم٤مًمف اعمّمـٜمػ قمٚمـٞمٝمؿ رْحـ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم أمجٕمـلم، 

ومٞمـف اًمنمـوط  ْت دَ ضِمـوُ  ـْ قمـغم َُمـ لْمٍ وهذا ذم همػم اجلٛمٕم٦م أُمـ٤م ومٞمٝمـ٤م ومٗمـرض قَمـ

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. أشمٞم٦م ذم سم٤مب اجلٛمٕم٦م إنْ 

ومٞمـف رضمـ٤م  أطمـرار ُم٘مٞمٛمـلم همـػم  (يف كى ذلـى )وجي٥م إىم٤مُم٦م اجلامقم٦م 

َ ٗأقٍو)قمراة،   .(ًٗأًَ٘ ٔا إًا

هبؿ ذم اجلامقم٦م، ومل  (ٜٙقتد) يّمد أن( ال)هٜم٤م  أؿمخ٤مص ( هلّ) و

وٓ سمخٜمثك، وٓ ظمٜمثك سمخٜمثك ٓطمتام  ذيمقرة اعم٠مُمقأ  (باًسأٝ)ي٘متدي رضمؾ 
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وأٟمقصم٦م اإلُم٤مأ، وٓ ظمٜمثك سم٤مُمرأة، وشمّمد ىمدوة رضمؾ سمرضمؾ، واُمرأة سم٤مُمرأة، 

، وٓ تصح افؼدوة بؿن تؾزمه  ؾًو مـفو حرْ غّر يُ  نْ ف افػوحتي بؿَ يعرِ  نْ وٓ مَ 

ظؾم بطَلن  نْ وٓ تصح ؿدوته بؿَ  بسػره، ظوصٍ  إظودة صَلته ـؿتقؿم

 ..................................................... ،صَلته بـحو حدث

اًمنمح  

 واُمرأة سمرضمؾ. ،واُمرأة سمخٜمثك

ــَس ًّْ ــ)ي٘متــدي  (ٗال) ّٚــُٙ ّْ  اهفاحتــٞ مب ــ ٙع وهــق  (س حسفــًا ًِٔــا ػ

  ىمرأهت٤م. ـْ ِس اًمذي ٓ ُ   إُملُّ 

( ٍ ومٞمـف  يٖمٚمـ٥م ( سمٛمٙمـ٤منٍ ٗال تص  اهقدٗٝ مبّ توصًٕ إعادٝ صالتٕ كٌتـٌٚ

 ( وهق ُمـ أٟمِم٠م ؾمٗمره ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م.بطفسٖ عاُصوضمقد اعم٤مء، ويمٛمتٞمٛمؿ )

 ( أو ضمٜم٤مسمــ٦مٍ ٗال تصــ  قدٗتــٕ مبــّ عوــٍ بطــالْ صــالتٕ بِخــ٘ حــد  )

سمٕمـد اٟمتٝمـ٤مء اًمّمـلة  ؿَ ِٚمـهب٤م ىمبؾ اًم٘مدوة أو أصمٜم٤مئٝم٤م، سمخلا ُم٤م ًمق قمَ  ؿَ ٚمِ ؾمقاء قمَ 

اعمـ٠مُمقأ صـحٞمح٦م طمٞمٜمئـٍذ، أُمـ٤م ًمـق يم٤مٟمـ٧م  ومّملةُ أو ضُمٜمب٤ًم صم٤ًم دِ اإلُم٤مأ يم٤من حُم  أنّ 

 ٟمٔمر:  قمغم اإلُم٤مأ ٟمج٤مؾم٦م ومل يٕمٚمؿ هب٤م اعم٠مُمقأ إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمّملة ومٗمٞمٝم٤م

  ْ٦مِ يـراه دون ُمِمـ٘مّ  إن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم ُمٙمـ٤من فمـ٤مهر يٛمٙمــ ًمٚمٛمـ٠مُمقأ أن 

 اعم٠مُمقأ ًمت٘مّمػمه. سم٤مـمٚم٦م ويمذا اإلُم٤مأ ومّملةُ  ،سمح٨ٍم 
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 ..................... آؿتداء بوإلموم، يـوي أن، ويشسط اختَلف افؼبؾي أو

اًمنمح  

  ْسمحـ٨ٍم  ٦مِ يـراه إٓ سمٛمِمـ٘مّ  وإن يم٤مٟم٧م ذم ُمٙم٤من ظمٗمل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛم٠مُمقأ أن، 

 اًمت٘مّمػم. أومّملة اإلُم٤مأ سم٤مـمٚم٦م وصلة اعم٠مُمقأ صحٞمح٦م ًمٕمد

اإلُمـ٤مأ  ٤منَ ( أي  سَمـاختال  اهقبوٞ( قمٚمؿ سمٓملن صلة إُم٤مُمف سمٜمحق )أٗ)

ٓمٚم٘م٤ًم أي ؾمقاء إومم ُمُ  ومٞمج٥م قمغم اعم٠مُمقأ إقم٤مدة اًمّملة ًمبٓملنِ  ،ؿٍ سٚمِ همػم ُمُ 

 ي قمـ اإلُم٤مأ.سمذًمؽ ىمبؾ أو أصمٜم٤مء أو سمٕمد اًمّملة ًمت٘مّمػمه ذم اًمتحرّ  ؿَ ٚمِ قمَ 

 ( ًمّمح٦م اجلامقم٦م ْشوـم٤ًم وهل: ٗٙػرتط)

ْْ) إو : َ ( اعم٠مُمقأ )ِٜٙ٘ أ  صـكّم : أُ ( يم٠من ي٘مق  ُمثلً االقتدا١ باإلًـا

ــ٦م  طُ ِمــؽمَ ٘متــدي٤ًم أو ُم٠مُمقُمــ٤ًم، وٓ يُ هلل شمٕمــ٤ممم ُمُ ومــرض اًمٔمٝمــر أرسمــع ريمٕمــ٤مت  ٟمٞم

 ٥مُّ ســتحَ وًمٙمـــ يُ  ،سمخــلا اعمــ٠مُمقأ وم٢مٟمــف شمــ٤مسمعٌ  ٕٟمــف ُمســت٘مٌؾ  :اإلُم٤مُمــ٦م ًمإلُمــ٤مأ

 أوضمبٝمـ٤م وًمٞمٜمـ٤م  ومْمـٞمٚم٦م اجلامقمـ٦م. ـْ ًمإلُم٤مأ ٟمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م ظمروضم٤ًم ُمـ ظملا َُمـ

: جي٥م ومٞمٝمـ قمغم اإلُم٤مأ ٟمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م وهـلستثٜمك ُمـ ذًمؽ أرسمع صٚمقات ويُ 

اإلُمـ٤مأ  ُمـ٦م ذم اعمٓمـر، ومـ٢من مل يٜمـقِ واعمت٘مدّ اجلٛمٕم٦م، واعمٕم٤مدة، واعمٜمذورة مج٤مقم٦م، 

ومتّمـد ُمـع اإلصمـؿ  ،صلشمف إٓ ذم اعمٜمـذورة اإلُم٤مُم٦م ذم هذه اًمّمٚمقات مل شمّمد

وشمّمـّد ذم  ،أىمتداء وٟمٞمـ٦م اإلُم٤مُمـ٦م قمٜمـد اًمتحـرّ ووىم٧م ٟمٞم٦م آ، وشمٜمٕم٘مد ومرادى،

 .أصمٜم٤مء اًمّملة
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إٓ فعذر، ـؿن كيس  وٓ يتخؾف  ام ؾعؾقغظذ اإلموم برــغ  وأن ٓ يتؼدم

افػوحتي أو صك ؾقفو بعد رـوع إمومه، أو ـون بطيء افؼراءة ؾتؿؿفو، ويعذر 

 ، .......................................................إػ متوم افرـعي

اًمنمح  

( عوــٟ اإلًــاَ بــسكِ  فعوــٚ ( اعمــ٠مُمقأ )َأْ ال ٙتقــّد) اًمثــ٤مين:( ٗ) 

أ سمٓمٚم٧م صلشمف يم٠من هقى اعم٠مُمقأ ًمٚمسجقد واإلُم٤مأ ٓ شم٘مدّ  ُمـ همػم قمذر، وم٢منْ 

سـف سمـ٤مًمريمـ اًمث٤مًمـ٨م وهـق يزا  ذم اًم٘مٞم٤مأ، إٓ إن ٟمقى اعم٠مُمقأ اعمٗم٤مرىم٦م ىمبـؾ شمٚمبّ 

 ًمٚمسجقد يمام ذم اًمّمقرة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م. فِ قيّ هُ 

ى قَ ( أي اًمريمٜملم اًمٗمٕمٚمٞمـلم، يمـ٠من َهـف بٌٔاال ٙتدٍوأن )اًمث٤مًم٨م: ( ٗ) 

اعم٠مُمقأ اعمٗم٤مرىم٦م أو اعمقاوم٘م٦م  ًمٚمسجقد واعم٠مُمقأ ٓ يزا  ذم اًم٘مٞم٤مأ ُم٤م مل يٜمقِ  اإلُم٤مأُ 

يٜمـقي اعمٗم٤مرىمـ٦م أو  ًمإلُم٤مأ ويتبٕمف ذم ؾمـجقده صمـؿ يزيـد ريمٕمـ٦م، ًمٙمــ جيـ٥م أنْ 

اعمقاوم٘م٦م ىمبؾ هقي اإلُم٤مأ ًمٚمسجقد وإٓ سمٓمٚم٧م صلشمف ومل شمٜمٗمٕمـف ٟمٞمـ٦م ُمٗم٤مرىمـ٦م 

ــ٠مظمر )إالوٓ ُمقاوم٘مــ٦م، ) ــ( إن يمــ٤من اًمت  ٌ  اهفاحتــٞ أٗ غــٍم ٛ ِطــُ  ّْهعــرز، ك

ٌّ   ( أي ذم ىمراءهت٤م )فٚٔا ( ٌٔـا بعد زك٘ع إًإً، أٗ كـاْ بطـ١ٛ اهقـسا١ٝ فت

ُٙأي اًمٗم٤ما٦م ) يمـر إمم صمـلث أريمـ٤من ـمقيٚمـ٦م وهـل: اًمريمـقع ( ذم يمؾ ُمـ٤م ذُ عرزٗ

أُمــ٤م آقمتــدا   (إىل متــاَ اهسكعــٞواًمســجقد إو  واًمســجقد اًمثــ٤مين، أي )

 واجلٚمقس سملم اًمسجدشملم ومٝمام ريمٜم٤من ىمّمػمان. وم٢مذا ىم٤مأ اإلُم٤مأ ُمـ اًمسجقد 
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برـعي بعد شَلم اإلموم، وإن   وأتى اإلموم افرـعي وهو ؾقفو واؾؼه وإن أتمّ 

  .وواؾؼه ،رـع ..ؿبل ؾراغ اإلموم من افرـعي فوأمتّ 

 .................................... صَلة اإلموم وادلموم مُ يتواؾق كظْ  وأنْ 

اًمنمح  

 اعمٗم٤مرىم٦م أو اعمقاوم٘م٦م. اًمث٤مين واعم٠مُمقأ ٓ يزا  ذم اًم٘مٞم٤مأ سمٓمٚم٧م صلشمف ُم٤م مل يٜمقِ 

ىمٞمـ٤مأ ذم  يم٤منَ  يم٠منْ  ،قمغم إمت٤مُمٝم٤م أوؿمَؽ  :أي ،(ٗإْ أمت اإلًاَ اهسكعٞ)

 ..ذم اًمريمٕمــ٦م ٟمٗمســٝم٤م :أي ،(فٚٔــااعمــ٠مُمقأ ) :أي ،(ٗٓــ٘) اًمريمٕمــ٦م اًمتــل شمٚمٞمٝمــ٤م،

ريمـقع يٜمقي اعمقاوم٘م٦م ىمبـؾ  سم٠منْ  ،واومؼ اعم٠مُمقأ اإلُم٤مأ ومٞمام هق ومٞمف :أي،( ٗافقٕ)

َ    ( اعمـ٠مُمقأ )ٗأتٟ) اإلُم٤مأ، اًمريمٕمـ٦م اًمتـل  ًمٗمـقاِت  :(بسكعـٞ بعـد ضـالَ اإلًـا

ؾ ٙمِٛمـويُ  ريمقع اإلُمـ٤مأ ًمٚمريمٕمـ٦م اًمتـل شمٚمٞمٝمـ٤م،ر ومٞمٝم٤م، أو يٜمقي اعمٗم٤مرىم٦م ىمبؾ شم٠مظّم 

 دًا.ٜمٗمرِ صلشمف ُمُ 

ٞ ( اعمــ٠مُمقأ )ٔــاأمٍتٗإْ )   أيمٛمــَؾ  يمــ٠منْ  ،(قبــى فــسام اإلًــاَ ًــّ اهسكعــ

ــ٤ميناًمٗم٤ماــ٦م  ــ٤مأ ُمـــ اًمســجقد اًمث ــ٤مأ اإلُم ــؾ ىمٞم ــفزكــع) ..ىمب  ،( وأيمٛمــؾ ريمٕمت

 ( ومٞمام هق ومٞمف، ومل يزد ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ؾملأ  اإلُم٤مأ.ٗٗافقٕ)

ْْ) اًمراسمع:( ٗ) ٗم٘م٤م ذم يتّ  ( سم٠منْ ٙت٘افق ُعٍ صالٝ اإلًاَ ٗاملأًَ٘ أ

 اًمريمٕم٦م اًمراسمٕم٦م   ذم اإلُم٤مأ   اظمتٚمٗم٤م قمددًا وٟمٞم٦ًم، يم٠من يم٤من وإنْ إقمام  اًمٔم٤مهرة، 
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 ............... وافظفر خؾف افعرص وظؽسفو ؾقصح افػرض خؾف افـػل

اًمنمح  

( فٚصـــ  اهفـــسض خوـــف اهِفـــىواعمـــ٠مُمقأ ذم اًمث٤مٟمٞمـــ٦م أو إومم أو اًمث٤مًمثـــ٦م، )

اهعٔـس  ) ( يّمدٗوقمٙمسف، ويٙمٛمؾ سمٕمد ؾملأ اإلُم٤مأ إن سم٘مل قمٚمٞمف ريمٕم٤مت، )

 وم٢مٟمـف سمٕمـد إيمامًمـف إُمـ٤م أنْ  ،ويمذا اًمٗمجر ظمٚمػ اًمٔمٝمر ،(خوف اهعصس ٗعلطٔا

ويٓمـق  اًمتِمـٝمد سم٤مًمـدقم٤مء وآٟمتٔمـ٤مر أومْمـؾ،  ،أو يٜمتٔمـره ذم اًمتِمـٝمد ،يٗم٤مرىمف

أن  ذم هـذه اًمّمـقرة وجيـ٥م قمـغم اعمـ٠مُمقأ ،رـويمذا يّمد اعمٖمرب ظمٚمػ اًمٕمّم

ؾ إمم اًمسـجقد يّمـ ويٜمتٔمر اإلُم٤مأ ومٞمف طمتك ،يٓمق  اًمسجقد ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

أو يٜمــقي  ف،ُمٕمــ ؿســٚمّ يتِمــٝمد ُمٕمــف ويُ ومٞمت٤مسمٕمــف و ،اًمثــ٤مين ُمـــ اًمريمٕمــ٦م إظمــػمة

جيٚمــس  أنْ ٜمٗمــردًا، وٓ جيــقز ًمــف ويــتؿ صــلشمف ُمُ  ،سمٕمــد مت٤مُمــف اًمث٤مًمثــ٦م اعمٗم٤مرىمــ٦م

وًمـق ضمٚمـس ومٞمٝمـ٤م ٕطمـدث ضمٚمقؾمـ٤م مل يٗمٕمٚمـف  ،ٕهن٤م صم٤مًمث٦م اإلُمـ٤مأ :ًمٚمتِمٝمد

 ومتبٓمؾ صلشمف. ،اإلُم٤مأ

شمّمد اًم٘مدوة يمّملة اًمّمبد ظمٚمـػ  مل ..اًمّملشملمأُم٤م ًمق اظمتٚمػ ٟمٔمؿ 

 واًمٕمٙمس. ،اجلٜم٤مزة
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 صالة اجلمعة

ف صَلة اجلؿعي، وحيرم ظؾقه ترـفو وآصتغول وَى ظذ احلر ادؽؾّ 

توجًو، وٓ جيوز فه افسػر من بؾدهو يوم اجلؿعي إٓ سؾًو أو ؾؼرًا ُُم ظـفو وفو ُُم 

 ........................................... ، ؾقفو اجلؿعيصّذ فبؾدة أخرى تُ 

اًمنمح  

 صالة اجلمعة

صـالٝ  وهق اًمب٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعم٘مٞمؿ )( ِفامللوٍـ  احلسِّ) رِ يمَ اًمذَّ ( ٗجتب عوٟ) 

 ذم ّمـغّم وهـل ريمٕمتـ٤من شمُ وهل ُمـ ظمـقاص هـذه إُمـ٦م اعمحٛمديـ٦م، ( اجلٌعٞ

 ْشقمٍل  سمٖمػم قمذرٍ ( تسكٔاقمٚمٞمف ) أي ُمـ وضمب٧ْم ( ٗحيسَ عوٕٚ) وىم٧م اًمٔمٝمر

(ًُ  (.أٗ فقريًا ذلتاجًاأي ص٤مطم٥م طمروم٦م )( خرتفًاٗاالغتػاي عِٔا ٗه٘ 

ال جيـ٘ش هـٕ اهطـفس ًـّ بوـدٓا ٙـَ٘       )قمٚمٞمـف اجلٛمٕمـ٦م ومــ وضمبـ٧ْم  ـْ ُمَ ( ٗ)

إٓ إن ظمرج ُمـ اًمبٚمد سم٠من وم٤مرق اًمسقر إن يمـ٤من هلـ٤م ؾمـقر أو ضمـ٤موز ( اجلٌعٞ

 ٕٟمف ًمق ـمٚمع قمٚمٞمف اًمٗمجر وهـق ذم اًمبٚمـد ًمقضمبـ٧ْم  :اًمٕمٛمران ىمبؾ ـمٚمقع اًمٗمجر

ٍٝ يمـ٤من اًمسـٗمر ) إنْ ( إالقمٚمٞمف وحلرأ قمٚمٞمف اًمسـٗمر سمٕمـد اًمقضمـقب ) أخـس٠   هبوـد

ف إدرايمٝم٤م، وإومْمؾ ًمف قمدأ اًمسـٗمر ذم وهمٚم٥م قمغم فمٜمّ ( ٟ فٚٔا اجلٌعٞصٍوُت

ومٞمٝمـ٤م مجٕمـ٦م  ةٍ ًمـق يمـ٤من إمم سمٚمـدوُمـف يقأ اجلٛمٕم٦م ًمٚمخـروج ُمــ ظمـلا ُمــ طمرّ 

 ايمٝم٤م.وهمٚم٥م قمغم فمٜمف إدر
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افصََلة  كَ تَرَ  نْ ًا ـَؿَحَّد  ؼتَليُ  أصؾقفو طفَراً  :وفو ؿول ترك مجعي واحدة نْ ومَ 

 .ادػروضي بَل ظذر

اًمنمح  

 ( ً ٚٔا أصٍو :ٗه٘ قايسمٖمػم قمذر ُمتٙم٤مؾمًل هب٤م )( مجعٞ ٗاحدٝ ن س ت  ّْٗ

إمم  ُؾ ٝمَ ٛمْ وًمٙمـ يُ  (اهصالٝ املفسٗضٞ بال عرز ن س ٙقتى حدًا كٌّ ت  ظٔسًا

إمم ظمروج   ْ ؽمَ ًل يُ تٙم٤مؾِم ض٤ًم ُمُ ومرْ   َ رَ شمَ  ـْ ٕٟمف ُمَ  :اًمٕمٍموىم٧م ظمروج 

يم٤من  ٤م إنْ ًا، أُمّ ٘متؾ طمدّ صمؿ يُ  ،ذم اًمسٗمر فُ ُمٕمَ  عُ ٛمَ يم٤من جُي  اًمٗمرض اًمذي يٚمٞمف إنْ 

 ،ظمروج وىم٧م اًمٗمرض دِ ٘متؾ سمٛمجرّ ف يُ وم٢مٟمّ  ..ُمٕمف عْ ٛمَ اًمٗمرض اًمذي يٚمٞمف ٓ جُي 

 ومرض اًمٕمِم٤مء طمتك ـمٚمع قمٚمٞمف اًمٗمجر.  َ رَ يمٛمـ شمَ 

 وهي:  ،شوطوفؾجؿعي 

 ٝم٤م ذم وىم٧م اًمٔمٝمر.شمٙمقن يمٚمّ  أنْ  ـ1

 شم٘م٤مأ ذم داظمؾ اًمبٚمد. وٓ يِمؽمط إىم٤مُمتٝم٤م ذم اعمسجد. أنْ  ـ3

اعمٗم٤مرىمــ٦م مجٞمٕمــ٤ًم ذم  ا مج٤مقمــ٦م، أي اًمريمٕمــ٦م إومم ُمٜمٝمــ٤م، ومٚمــق ٟمــقوّمــغّم شمُ  أنْ  ـ3

 مل يرض. ..اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ُمسـتقـمٜملم ٓ يسـ٤مومرون إٓ  اً ٗمـلم أطمـرارٞمٝم٤م أرسمٕمقن ذيمـقرًا ُمٙمٚمّ يّمٚمّ  أنْ  ـ4

 حل٤مضم٦م.
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............................................................................ 

اًمنمح  

 يت٘مدُمٝم٤م ظمٓمبت٤من. أنْ  ـ5

 وهي:  ،وفؾخطبتغ مخسي أرـون

 ْحدًا هلل ومٞمٝمام. (1

 اًمّملة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ولًمف وصحبف وؾمٚمؿ ومٞمٝمام. (3

ومٞمٝمام، وي٘مقأ ُم٘م٤مُمٝمـ٤م احلـ٨م قمـغم اًمٓم٤مقمـ٦م واًمزضمـر قمــ اًمقصٞم٦م سم٤مًمت٘مقى  (3

ٕٟمـف  :إُمريـ ُمٕم٤ًم قمٜمد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم، وذيمـر أطمـدمه٤م رُ يمْ اعمٕمّمٞم٦م أي ذِ 

 يد  قمغم أظمر قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر واًمِمٞمخ اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل.

ىمراءة لي٦م ذم إطمدامه٤م وإومْمؾ سمؾ اًمسٜم٦م يمقهن٤م ذم إومم ًمتقازي اًمدقم٤مء  (4

ذم اًمث٤مٟمٞمــ٦م، ويّمــد اإلشمٞمــ٤من هبــ٤م ىمبــؾ اخلٓمبتــلم أو ًمٚمٛمــ١مُمٜملم واعم١مُمٜمــ٤مت 

سمٞمٜمٝمام أو سمٕمدمه٤م ىمبؾ اًمّملة، ويِمؽمط ومٞمٝمـ٤م أن شمٙمـقن ُمٗمٝمٛمـف ٓ يم٘مقًمـف 

ؿمـٓمر ليـ٦م ـمقيٚمـ٦م قمٜمـد اًمِمـٞمخ اًمـرُمكم ظملومـ٤ًم  ئوجيز ژٺ  ٺ     ژ  :شمٕم٤ممم

 ًمٚمِمٞمخ اسمـ طمجر اًم٘م٤مئؾ سمنمط ىمراءة لي٦م يم٤مُمٚم٦م.  

ــ٦م،  (5 ــ٤مت ذم اًمث٤مٟمٞم ــ١مُمٜملم واعم١مُمٜم ــدقم٤مء ًمٚمٛم ــدقم٤مء اًم ــقن اًم ويِمــؽمط أن يٙم

 ومٚمق  ،وم٘مط  أو احل٤مرضيـ ،واًمٖم٤مئبلم   احل٤مرضيـ سمف   يصَّ   وأنْ   أظمروي
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......................................................................... 

اًمنمح  

 مل يّمد. ..سمف اًمٖم٤مئبلم وم٘مط ظمّص 

 وفؾخطبتغ شوط وهي: 

ي إذا طمـ٤م  أواطمـٍد سم٤مًمٗمٕمـؾ قمٜمـد اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر  إؾمامع أرسمٕملم ذم لنٍ  .1

ة قمٜمــد اًمِمــٞمخ اًمــرُمكم أي أهنــؿ ًمــق مل دون اًمســامع يشء مل شمّمــد، وسمــ٤مًم٘مقّ 

يسٛمٕمقا سمسب٥م صقت طم٤م  دون اًمسـامع وًمـقٓ هـذا اًمّمـقت ًمسـٛمٕمقا 

 يمٗمك.

ــلم  .3 ــلم اًمّمــلة سمحٞمــ٨م ٓ يٓمــق  اًمٗمّمــؾ سمٛم٘مــدار ريمٕمت ــٜمٝمام وسم اعمــقآة سمٞم

 ظمٗمٞمٗمتلم.

 .ًمإلُم٤مأ سم٤مًمٜمسب٦م ـمٝم٤مرة احلدصملم .3

 يْم٤ًم.أسم٤مًمٜمسب٦م ًمإلُم٤مأ  ـمٝم٤مرة اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمثقب واًمبدن واعمٙم٤من .4

 اًم٘مٞم٤مأ إن ىمدر. .5

 ؾمؽم اًمٕمقرة. .6

 اجلٚمقس سملم اخلٓمبتلم سم٘مدر اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م. .7
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 صالة اجلهاسة

 ، .................................يـوي وأمو صَلة اجلـوزة ؾلؿؾفو أنْ 

اًمنمح  

 أن شمٙمقن إريم٤من سم٤مًمٕمرسمٞم٦م. .8

 إي٘م٤مع إريم٤من سمٕمد زوا  اًمِمٛمس. .9

 صالة اجلهاسة

اجلٜم٤مزة سم٤مًمٗمتد اؾمؿ ًمٚمٛمٞم٧م ذم اًمٜمٕمش، وسم٤مًمٙمرس اؾمـؿ ًمٚمـٜمٕمش واعمٞمـ٧م 

 ومٞمف، وىمٞمؾ اًمٕمٙمس.

ومٝمــل ومــرض يمٗم٤ميــ٦م يمٖمػمهــ٤م ممــ٤م جيــ٥م ومٕمٚمــف  ..(ٗأًــا صــالٝ اجلِــاشٝ)

 ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًمب٤مىملم. ..إذا ىم٤مأ هب٤م اًمبٕمض ،ًمٚمٛمٞم٧م

شمٖمسـٞمٚمف،  ُمـ٤مت أرسمٕمـ٦م أؿمـٞم٤مء: ـْ َُمـ واًمذي جيـ٥م قمـغم إطمٞمـ٤مء ذم طمـّؼ 

 وشمٙمٗمٞمٜمف، واًمّملة قمٚمٞمف، ودومٜمف.

ْْفأقٍو) ..أُم٤م اًمّملة قمٚمٞمف ومٕمؾ اًمّملة، وجي٥م شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ( ِٜٙ٘ ٔا أ

 صلة اجلٜم٤مزة أو قمغم هذا اعمٞم٧م احل٤مرض، أو صكّم يمّملة اعمٞم٧م، ومٞم٘مق : أُ 

 أرسمع شمٙمبػمات ومرض يمٗم٤مي٦م هلل  - إذا يم٤من ُم٠مُمقُم٤مً  - قمٚمٞمف اإلُم٤مأ صغّم  ـْ قمغم ُمَ 
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  أربع تؽبرات:: أوهلو تؽبرة اإلحرام ويؼرأ بعد إوػ افػوحتيؽز  ويُ 

ظؾقه وآفه وصحبه  افثوكقي افصَلة ظذ افـبي صذ اهلل ةذ. وبعد افتؽبربوفتعوّ 

مع  دِ وأـؿؾفو افؽقػقي ادورة ف افتشفّ  .ظذ ُمؿد افؾفم صل   :فوؿؾّ أوشؾم و

 ، ......ؽػر فه وارْحهاافؾفم  :بـحو وبعد افثوفثي يدظو فؾؿقً ،زيودة افسَلم

اًمنمح  

ُٙشمٕمـــ٤ممم، ) س أزبـــع تلـــبريا : أٗهلـــا تلـــبريٝ اإلحـــساَ ٗٙقـــسأ بعـــد األٗىل لبِّـــٗ

أو سمٕمد همػم إومم إذ ٓ شمتٕملم اًمٗم٤ما٦م سمٕمد إومم سمـؾ يٛمٙمــ ٟم٘مٚمٝمـ٤م ( اهفاحتٞ

ــػمة أظمــرى، ويُ  ــد شمٙمب ــإمم سمٕم ــرأ اًمٗم٤ماــ٦م  ُـّ َس ّ٘)أن ي٘م ــ٠ميت ) (ذ. ٗبــاهتع بعــد ي

ـــ( اهثاُٚــٞٝاهتلبري عوٚــٕ ٗآهــٕ ٗصــخبٕ   عوــٟ اهــِل صــوٟ اهلل اهصــالٝ )سم

 ٗ  ٗأكٌوـــٔا اهلٚفٚـــٞ املــــازٝ يف   .اهوــــٍٔ صـــى عوـــٟ ذلٌــــد   :ٔـــا قٍوأٗضـــوٍ 

ًـع شٙـادٝ   ) ك سم٤مًمّملة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، وًمٙمــ هٜمـ٤م سٛمّ إظمػم واًمتل شمُ ( اهتػٔد

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًمِمٞمخ اسمـ طمجر ظملوم٤ًم ًمٚمِمـٞمخ قمغم اًمٜمبل صغم ( اهطالَ

اًمسـلأ قمـغم اًمٜمبـل صـغم اهلل  ٦مِ ٜمٞمّ اًمرُمكم واًمِمٞمخ اًمنمىم٤موي اًم٘م٤مئلن سمٕمدأ ؾُمـ

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صلة اجلٜم٤مزة.

ــػمة )( ٗبعــد) ــدقم٤مء وجيــ٥م أنْ ( اهثاهثــٞ ٙــدع٘ هوٌٚــت اًمتٙمب  يٙمــقن اًم

بِخـ٘  دقم٤مء وًمـق )ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد اًمث٤مًمث٦م ومل جيقز ٟم٘مٚمف إمم حمؾ لظمر،  ويٙمـقن اًمـ

 وأيمٛمٚمف: ( غفس هٕ ٗازمحٕااهؤٍ 
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.................مْ ؾ  َس ويُ  ،افؾفم ٓ حترمـو أجره وٓ تػتـو بعده :وبعد افرابعي  

اًمنمح  

)اًمٚمٝمــؿ اهمٗمــر ًمــف وارْحــف، وقم٤مومــف وأقمــػ قمٜمــف، وأيمــرأ ٟمزًمــف، ووؾّمــع  

ك اًمثــقب ٜمّ٘مــُمدظمٚمــف، واهمســٚمف سم٤معمــ٤مء واًمــثٚم٩م واًمــؼمد، وٟمّ٘مــف ُمـــ اخلٓم٤ميــ٤م يمــام يُ 

أهٚمف، وزوضم٤ًم  ـْ ُمِ  ـ داره، وأهًل ظمػماً ، وأسمدًمف دارًا ظمػمًا ُمِ سِ ٟمَ إسمٞمض ُمـ اًمدَّ 

قمـذاب  ـْ قمذاب اًم٘مـؼم وومتٜمتـف، وُِمـ ـْ ُمِ  هُ دْ زوضمف، وأدظمٚمف اجلٜم٦م، وأقمِ  ـْ ظمػمًا ُمِ 

رُمٜم٤م أضمره، وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده، واهمٗمر ًمٜم٤م وًمف وجلٛمٞمـع اعمسـٚمٛملم، ٓ ُا  اًمٜم٤مر، اًمٚمٝمؿّ 

 ؿ اًمراْحلم(.رطمأسمرْحتؽ ي٤م 

ٞ اًمتٙمبػمة ) (ٗبعد) اهوـٍٔ  ) :ي٘مـق  أنْ  ُـّ َس ٓ جي٥م يشء، وًمٙمـ يُ  (اهسابعـ

﮲      ژ  ٤متوأن ي٘مـرأ هـذه أيـ( حتسًِا أجسٖ ٗال تفتِـا بعـدٖ   ال ۓ  ۓ  

﮴   ، 8، 7أيـ٤مت  ژڤ  ڦ     ڦ  ڦ   ژ  :إمم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم ژ﮳  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ  :، ُمـ ؾمقرة هم٤مومر، وأن ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم9

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ  :وىمقًمــف شمٕمــ٤ممم ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  

 .ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

 (.ٍْوِّط ُٙسمٕمد ذًمؽ )( ٗ)
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......................................................................... 

اًمنمح  

اعمقىمػ إذا يم٤من اعمٞمـ٧م طمـ٤مرضًا  قمغم اعمٞم٧م ذم ّمكّم أ اعمُ ٓ يت٘مدّ  وجي٥م أنْ 

 أ قمٚمٞمف.وم٢من يم٤من هم٤مئب٤ًم ضم٤مز اًمت٘مدّ 

مل يقضمد ومّمبل ومـ٢من مل يقضمـد   اًمرضم٤م  قمغم اجلٜم٤مزة وم٢منْ ّمكّم يُ  وجي٥م أنْ 

أو صـبل قمـغم  وم٤مًمٜمس٤مء، وٓ شمسـ٘مط اًمّمـلة سمٗمٕمـؾ اًمٜمسـ٤مء ُمـع وضمـقد رضمـؾٍ 

ـّ  اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر  ُمع وضمقد اًمّمـبل  طمٞمـ٨م أنّ  ظملا ذم ؾم٘مقـمٝم٤م سمٗمٕمٚمٝم

ـّ  أضم٤مز ؾم٘مقط ُمع وضمقد اًمّمبل إذا مل يرد اًمّملة طمٞمـ٨م ىمـ٤م   اًمّملة سمٗمٕمٚمٝم

 -اًمّمـبل  -أراد  إنْ  -قمدأ اًمّمـح٦م  -جف : وإٟمام يتّ ((سمنمى اًمٙمريؿ))يمام ذم 

ـّ  إُمرُ  فَ اًمّملة وإٓ شمقضّم   . اهـ قمٚمٞمٝم

ٞمتٝم٤م اًمِمـٞمخ اجلامقمـ٦م ًمٚمٜمسـ٤مء ذم صـلة اجلٜمـ٤مزة وم٘مـد ىمـ٤م  سمسـٜمّ  ٞم٦مُ ٜمّ ٤م ؾُمـأُمّ 

ٓ  :اًمـرُمكم، وىمـ٤م  اًمِمـٞمخ اسمــ طمجـر واجلٛمٝمـقراخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل واًمِمٞمخ 

ـّ  ُـّ َس شمُ   .((سمنمى اًمٙمريؿ))صلة اجلامقم٦م ذم اجلٜم٤مزة، يمام ذم  هل
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 باب الشكاة
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 باب الشكاة 

  مو َى ؾقه افزـوة ومو ٓ َى معه مول معرؾيُ  نْ وأمو افزـوة ؾقجى ظذ مَ 

اًمنمح  

 باب الشكاة

 :ك، وىمـ٤م  شمٕمـ٤مممٛمَ إذا ٟمَ  عُ رْ ك اًمزّ يمَ امء واًمتٓمٝمػم، ي٘مقًمقن زَ ًمٖم٦ًم: اًمٜمّ وهل 

 ْج ٤م يـرَ اؾمـؿ عمِـ :وْشقمـ٤مً  رهـ٤م.أي ـمٝمّ  [9اًمِمـٛمس: ] ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ 

ــ٤م ٍ  ـــ ُم ــدنٍ  قم ــفٍ  أو سم ــغم وضم ــ٦مٍ  خمّمــقصٍ  قم ــ٦م  سمٜمٞم خمّمقصــ٦م يٍمــا ًمٓم٤مئٗم

 .خمّمقص٦م

ً  اهصكاٝ فٚجُبؿ أطمٙم٤مأ )شمٕمٚمّ ( ٗأًا)  سمٚمغ ٟمّمـ٤مب( ًعٕ ًاي ّْعوٟ 

طمتــك ٓ ي٘مــع ذم شمــر  ( فٚــٕ اهصكـاٝ ًٗــا ال جتــب  ًعسفـٞ ًــا جتــبُ اًمزيمــ٤مة )

 يدري.  اًمزيم٤مة وهق ٓ

 وشوط وجوب افزـوة مخسي وهي: 

٤م اعمسٚمؿ أص٤مًم٦م يم٤معمرشمد ومٞمقىمـػ أُمّ  ،اإلؾملأ، ومل دم٥م قمغم اًمٙم٤مومر إصكم ـ1

ٞمئـ٤ًم ًمٚمٛمسـٚمٛملم رشمـدًا صـ٤مر ُم٤مًمـف ومَ ُم٤مت ُمُ  يرضمع، وم٢منْ  شمف إمم أنْ ُم٤مًمف طم٤م  ردّ 

قم٤مد ًمإلؾملأ ـمقًمـ٥م سمـ٢مظمراج زيمـ٤مة  شمف وإنْ  زوا  ُمٚمٙمف ُمـ طملم ردّ وشمبلّم 

قمـ٤مد ًمإلؾمـلأ  شمف أضمزأشمف إنْ شمف. وًمق أظمرج اًمزيم٤مة ذم ردّ ُم٤م ُم٣م ذم أي٤مأ ردّ 

 ٖمتٗمر ًمف قمدأ اًمٜمٞم٦م.ويُ 
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.............................................................................. 

اًمنمح  

 ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ. :ومل جي٥م قمغم رىمٞمؼ احلري٦م، ـ3

يمـ٤مًمقىمػ قمـغم  قم٤مُمـ٦مٍ  شمٕمٞملم اعمٚمؽ، ومل دمـ٥م ذم ُمـ٤م  ُمقىمـقا قمـغم ضمٝمـ٦مٍ  ـ3

 اًمٗم٘مراء سمخلا ُم٤م وىمػ قمغم ُمٕملم يمٜمخٞمؾ ُمقىمقا قمغم زيد.

 ة اعمٚمؽ.مت٤مأ اعمٚمؽ، أو ىمقّ  ـ4

 ـْ ـ وضمقد اعم٤مًمؽ، ومـل زيمـ٤مة ذم ُمـ٤م  إرث ُمقىمـقا جلٜمـلم ًمٕمـدأ شمـٞم٘مُّ شمٞم٘مّ  ـ5

 وضمقده.

 فائدة: 

وًمذا دمـ٥م اًمزيمـ٤مة ذم ُمـ٤م   ،ُمـ ْشوط اًمقضمقب اًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾًمٞمس  

 ،وىمد ٟمٔمؿ اًمٗمخر اًمـرازي ذم ذًمـؽ ،واعمخ٤مـم٥م سمذًمؽ اًمقزم ،اًمّمبل واعمجٜمقن

 وم٘م٤م :

ـٍ ْس طُم  يمــ٤مةَ زَ  ٚمــٞمِد اعمَ  ـَ ُِمــ ـمٚمبــ٧ُم   ـــــ

 

ـ ـَ ُمِ  قمغم صٖمرٍ   ل  ـــــٝمِ اًمبـَ ـ  اًمس 

 

 

 ـ٤مةٌ يَمـــ زَ كِم ـثْ  ُِمــــــــغَم قمَ  ْؾ َهـــوَ  وم٘مـــ٤مَ  

 

 ـــٛمل  ـل اًمٙمَ اىِمـرَ اًمــٕمِ  ِي أْ ـك رَ ٚمَ قمَ 

 

 

ـــٚمْ ٘مُ ومَ  ـــٕملُّ ٤مومِ اًمِّم  ٧ُم ــ ـــٜمَ  ــ ــ٤م إِ ًمـــ  ـ٤مأٌ َُم

 

 ل  بِ  اًمّّمـقمـغَم  ٤مةَ يمَ اًمزّ  َض رَ ومَ  دْ ىمَ وَ 

ــومَ   ــ ٤مَ  َ٘م ــذًا وَ إِ  ٥ْم اذَه ــزَ  ْض بِ اىْم  ٤ميِت يَم

 

 

 اًمقَ  ـَ ُمِ  ــل  ٕمِ ـــ٤مومِ اًمِّم  ق ِ ٘مَ سمِ 
 ــــل  ًمِ
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  أو ؿقؿتفو غِ َص خوفِ  وً بَ هَ ذَ ي أو ثَلث أواق إحدى وظؼين أوؿقي ؾّض  َك ؾَ مَ  نْ ومَ 

اًمنمح  

 :بٙمل وم٘م٤مَ  اًمسُّ  ٘ملُّ اًمتّ  ٛمفُ ومتّ 

ـــٚمْ ٘مُ ومَ  ـــفُ ًمَ  ٧ُم ـ ـــدَ ومَ  ــ ــ َؽ يتُ ــ ـْ ُِم ـــفٍ ـ٘مِ ومَ  ـ  ٞم

 

ــٓمْ يُ أَ  ــ٤مًمقَ سمِ  ٥ُم َٚم  وَم
ِ
ــ ٤مء ــقَ ؾِم  كم  ى اعَم

 
ــٟمِ  ــاحلُ  ٤مُب َّم ــقمِ  ـِ ْس ــأشمّ  وْ ذُ   َ دَ ٜمْ  ٤معٍ َس

 

 ي  رِ ـــــٝمَ ٛمْ اًمّس  اأُ قَ اًمِ٘مــوَ   َ دِ َخــسمِ 

 ّٓ إِ قم٤ًم وَ ــــــــــقْ ٤م ـمَ ٜمَ ـــــتَ ـٞمـْٓمَ قمْ أَ  ٢منْ وَمـــ 

 

 ل  ــــٕمِ ٤مومِ اًمِّم  ق ِ َ٘مـ٤م سمِ ٤مهَ ٟمَ ــــذْ ظَم أَ 

 وإموال افتي َى ؾقفو افزـوة ثامكقي وهي:  

ٕمؿ( واًمـــذه٥م، واًمٗمْمـــ٦م، ك )اًمـــٜمّ ســـٛمّ وشمُ  اإلسمـــؾ، واًمب٘مـــر، واًمٖمـــٜمؿ ،

ـــدِ )ا ٞم٤منِ ســـٛمّ ويُ  ـــدان( واعمٕم ـــثامر، وشمُ ، واًمرّ نْ ًمٜم٘م ـــزروع واًم ـــ٤مز، واًم ك ســـٛمّ يم

ذيمـــر اعمّمـــٜمػ رْحـــف اهلل شمٕمـــ٤ممم زيمـــ٤مة اًمٜم٘مـــديـ واًمتجـــ٤مرة . ات(نّم ـٕمـــ)اعمُ 

 واعمٕمنمات، واسمتدأ سمزيم٤مة اًمٜم٘مديـ وم٘م٤م : 

ً ــ) ( إحــد٠ ٗعػــسّٙ أٗقٚــٞ فطــٞاًمٗمْمــ٦م وهــق ) ّمــ٤مَب ٟمِ ( م و ــً  ّْٗ

( همراُمــ٤ًم 588ظم٤مًمّمــ٦م، وهــل ُمــ٤م يســ٤موي اًمٞمــقأ مخســامئ٦م وصمامٟمٞمــ٦م وصمامٟمــقن )

( وهق يس٤موي اًمٞمقأ أٗاق ذٓبًاثال  ٟمّم٤مب اًمذه٥م وهق ) َؽ ٚمَ ُمَ ( أٗشم٘مريب٤ًم، )

( أٗ)، ( ًمٞمس ُمٖمِمقؿمـلمَ ص ـ خاِه) ويم٤مٟم٤م( همراُم٤ًم شم٘مريب٤ًم، 84) أرسمٕم٦م وصمامٟمقن

ًمزُمـف رسمـع قمنمـ اجلٛمٞمـع ومل شمٜم٘مص قمـ اًمٜم ّم٤مِب أي٤مأ احلَْقِ  ( قٌٚتٔا) َؽ ٚمَ ُمَ 

 مل يٜم٘مص قمـ اًمٜمّم٤مب. ّم٤مٌب قمٚمٞمف وهق ٟمِ  ْت يمؾ ؾمٜم٦م ُمرّ 
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 ............................. شـيفزمه ربع افعؼ ـل  من ظروض افتجورة

اًمنمح  

 دّ قِمـب٤مطمـ٤ًم وهـق ُمـ٤م أُ ٞمـ٤ًم ُمُ ٚمِ ٓ يٙمقٟمـ٤م طُم  ويِمؽمط ذم اًمـذه٥م واًمٗمْمـ٦م أنْ 

ب٤مطم٤ًم ومـل زيمـ٤مة ومٞمـف، إٓ ٞم٤ًم ُمُ ٚمِ ًملؾمتٕمام  اعمب٤مح وًمق سم٠مضمرة أو إقم٤مرة، ومام يم٤من طُم 

ذم  ّد إساومـ٤ًم ومٞمجـ٥م اًمزيمـ٤مةإن زاد ُم٤م ُمٕمٝم٤م قمـ أُمث٤مهل٤م زي٤مدة وم٤مطمِمـ٦م طمتـك قُمـ

 مجٞمٕمف ٓ ومٞمام زاد وم٘مط.

اًمتل هل شم٘مٚمٞم٥م اعم٤م  سمٖمـرض اًمـرسمد ذم ( عسٗض اهتجازٝ) َؽ ُمٚمَ ( ًّو)

ٕ اًمذي ٓ زيم٤مة ذم قمٞمٜمف ) اعم٤م  سم٤مًمٜم٘مـد   ِ قْ شم٘مٞمٞمؿ هذه اًمٕمـروض ذم لظمـر احلَـ( هصًـ

سمٚمٖم٧م ٟمّمـ٤مب  وم٢منْ   ِ ؿمؽماه٤م سمف وأض٤ما إًمٞمٝم٤م ُم٤م رسمحف ُمـ ٟم٘مد أصمٜم٤مء احلقْ ااًمذي 

شمبٚمغ ومٞمٝم٤م اًمٕمروض ُمع ( كى ضِٞذم مجٞمٕمف ذم )( اهعػسزبع ذًمؽ اًمٜم٘مد أظمرج )

 إرسم٤مح ٟمّم٤مسم٤ًم.

 وهي:  ،وفزـوة افتجورة شوط

شمٙمقن قمروض٤ًم أي )سمْم٤مئع( ٓ دمـ٥م اًمزيمـ٤مة ذم قمٞمٜمٝمـ٤م ًمـقٓ  أنْ  :إول

اًمزيم٤مة ذم قمٞمٜمٝم٤م  اًمتج٤مرة يمام شم٘مدأ ٓ ٟم٘مدًا وم٢مذا ادمر ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وضمب٧ْم 

ٓ  أنْ  ٦موا اًمّمـٞم٤مرومنّم ـ)سمـ :أي زيم٤مة اًمٜم٘مديـ ٓ زيم٤مة اًمتج٤مرة ىم٤م  اسمــ سيـ٩م

 زيم٤مة قمٚمٞمٝمؿ(.



 (133) إغساقٞ اهِ٘ز بػسح ُبرٝ احلبٚب عبداهسمحّ املػٔ٘ز

.............................................................................. 

اًمنمح  

 -: )ٓ زيمــ٤مه ذم دمــ٤مرة قمــغم صــػمذم ((اًم٘ملئــد))ىمِمــػم ذم وىمــ٤م  اًمِمــٞمخ سم٤م

سمـؾ زيم٤مشمـف  ٦م:وإن مل يتٙمرر يمـام ىم٤مًمـف أسمـق خمرُمـ -وهق: ُمِمؽمي اًمٜم٘مد سم٤مًمٜم٘مد ًمٚمرسمد 

 اهـ. قملم( زيم٤مة

 ظم٤مر ومل زيم٤مة.يٜمقي اًمتج٤مرة أُّم٤م إذا ٟمقى اًم٘مٜمٞم٦م أو آدّ  : أنْ افثون

 ؽ وملسمـدّ ؽ ذم جمٚمس اًمٕم٘مد أي قم٘مـد اًمتٛمّٚمـىمؽمان اًمٜمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمّ ا: افثوفٌ

اًمنماء صمؿ ٓ  ت٤مج إمم دمديـد ٟمٞمـ٦م سمٕمـد ذًمـؽ  ي٤ًم ًمٚمتج٤مرة قمٜمديٙمقن ٟم٤موِ  أنْ  ـْ ُمِ 

يٗمـرغ  ؽ إمم أنْ ـ اىمؽمان اًمٜمٞم٦م سمٙمؾ ُمـ٤م يٛمِٚمـُمِ  ٟٓمسح٤مب طمٙمؿ اًمتج٤مرة وٓسمدّ 

 .ٙمفِ ؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم ٟمقى اًمتج٤مرة قمٜمد متٚمّ ارأس ُم٤م  اًمتج٤مرة ومٙمٚمام 

ؿمؽمي سمٜمٞم٦م اًم٘مٜمٞم٦م صمـؿ اؽ أُم٤م ًمق ويبدأ احلق  ُمـ اًمٜمٞم٦م إذا اىمؽمٟم٧م سم٤مًمتٛمٚمّ 

اًمبدء سم٤مًمٕمٛمؾ أي اًمبٞمع  طملمِ  ـْ يبدأ طمٞمٜمئذ ُمِ  َ  احلقْ  ج٤مرة وم٢منّ سمٕمد ومؽمة ٟمقى اًمت

 .اًمٜمٞم٦م واًمنماء سمٕمد اًمٜمٞم٦م ٓ ُمـ طملم

 ٦مٍ َبـأو هِ  سمـ٢مرٍث  َؽ ِٚمـومـٞمام ُمُ  ةومل زيم٤م ٦مؽ سمٛمٕم٤موضيٙمقن اًمتٛمٚمّ  أنْ  :افرابع

 ٙمٝم٤م طمتك يبدأ ذم اًمتج٤مرة ُمع ٟمٞمتٝم٤م.ٟمقى اًمتج٤مرة قمٜمد متٚمّ  وإنْ 

ٓ يٜمض ُم٤م  اًمتج٤مرة سمٜم٘مده اًمذي ي٘مقأ سمف ٟم٤مىمّم٤ًم قمـ  أنْ  :اخلومس
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من افثؿر شتي ظؼ موئي رضل أو مخسي وشبعغ ؿفووًٓ ضعومًو،  َك ؾَ مَ  نْ مَ و

أو افسقل  بودطر يؼبؿمكي، وافعؼ ـومًَل إن ُش  يَ ؼِ كصف افعؼ إن ُش  فزمه

 ....................................................... أصَلً  أو ل يسَق 

اًمنمح  

اًمٜمّمــ٤مب ذم أصمٜمــ٤مء احلــق ، وُمٕمٜمــك يــٜمض أي يبٞمــع مجٞمــع اًمٕمــروض ومتتحــق  

ٓ دمـ٥م اًمزيمـ٤مة ( ٗ) ،ومل زيم٤مة قمٚمٞمف طمٞمٜمئذٍ  ىمؾ ُمـ ٟمّم٤مب.أاًمٕمروض إمم ٟم٘مد 

ظمـ٤مره، وٓ ذم ذم يشء ُمـ اًمزروع إٓ ومـٞمام ي٘متـ٤مت طمـ٤م  آظمتٞمـ٤مر ويٛمٙمــ ادّ 

ذم اًمرـمـ٥م واًمٕمٜمـ٥م وم٘مـط إذا سمٚمـغ يمـؾ واطمـد ُمـٜمٝمام لظمـر يشء ُمـ اًمـثامر إٓ 

إذا يمـ٤من يتتٛمـر  ويٙمـقن اًمٕمٜمـ٥م زسمٞمبـ٤مً ، اً متراًمرـم٥م طمتك يٙمقن  :أي ،ُمراطمٚمف

 .  أظمرج ُمـ اًمرـم٥م واًمٕمٜم٥م ..ويتزسم٥م: وإٓ

ً )ومـ اًمـذي دمـ٥م ومٞمـف اًمزيمـ٤مة صملصمامئـ٦م ( اهثٌـس اًمـزروع أو )( ّ ًِ م و ًّ 

أٗ مخطــٞ ) ،أًمــػ وؾمــتامئ٦م رـمــؾ :أي ،(ضــتٞ عػــس ًا٢ــٞ زطــى) قوهــ ،صــ٤مع

ٓ ( طعاًــًايــرج اًمزيمــ٤مة ) ومٞمــف اًمزيمــ٤مة، وجيــ٥م أنْ  وضمبــ٧ْم  ..(ٗضــبع  قٔــاٗاًل

ــ٦مً  ــؽ )( هصًــٕو) ،ىمٞمٛم ــؾ ذًم ْْ ذم يم ــؽ ( مبؤُــٞ ٛ ِقُضــ ُصــف اهعػــس إ ـــ اعم٤مًم ُم

ػ سمقاؾمٓم٦م اًمب٘مر أو اإلسمـؾ أو أٓت أو ْشاء اعمـ٤مء، واعم١مٟمـ٦م هـل: يمـؾ ُمـ٤م يٙمّٚمـ

 .ص٤مطمبف إمم اعمس٤مقمدة ضمٝمدًا أو ُم٤مًٓ سمحٞم٨م يٗمت٘مر

بـاملطس  ل )٘مِ ( سمٖمػم ُم١مٟم٦م يمـ٠من ؾُمـٛ ِقكاًاًل إْ ُض اهعػس جي٥م ومٞمف )( ٗ)

 (.أصاًل أٗ اهطٚى أٗ مل ٙطق 
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 سكاة الفطز

يوم افعقد وفقؾته فزمه أربعي  ِت وْ ومن مؾك فقؾي ظقد افػطر زائدًا ظذ ؿُ 

 ..... تؾزمه كػؼته من زوجي وؿرابي نْ أمداد ظن كػسه، وجيى أيضًو ظذ ـل مَ 

اًمنمح  

اًمّملح وًمق سمٕمْمف، ويٙمقن سمدو  ووىم٧م وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمثامر سمبدو  

وضَوبط ن، ن وسمٔمٝمقر ُمبـ٤مدئ اًمٜمْمـ٩م ومـٞمام ٓ يتٚمـقّ ن ومٞمام يتٚمقّ اًمّملح سم٤مًمتٚمقّ 

ــيبٚمــغ صــٗم٦م يُ  أنْ  ذفََك: ٤م وىمــ٧م ومٞمٝمــ٤م هم٤مًمبــ٤ًم، هــذا وىمــ٧م اًمقضمــقب أُّمــ ٥ُم ٓمَٚم

 .أٟمف سمبٚمقهمف لظمر ُمراطمٚمف اإلظمراج وم٘مد ُمرّ 

 .بفِ وشمّمٚمّ  ٥م  ووىم٧م اًمقضمقب ذم اًمزروع سم٤مؿمتداد احلَ 

 سكاة الفطز

ُمــ  اً ُمــ رُمْمـ٤من وضمـزء اً دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمر قمغم يمؾ ُمسٚمؿ أدر  ضمـزء

ـْ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف يقأ قمٞمده وًمٞمٚمتف ِت قْ ُم٤م يزيد قمغم ىمُ  َؽ ؿمقا  وُمٚمَ   .وىُمْقِت َُم

ــ)  ً ٕ  ِ ْ٘هٚوــٞ عٚــد اهفطــس شا٢ــدًا عوــٟ قـُـ    م ًو ــ ّْٗ ( ٙــَ٘ اهعٚــد ٗهٚوتــ

ٕ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متـف ) ـْ ُمَ  ِت قْ وزائدًا قمـ ىمُ  أزبعـٞ  وهـل ) زيمـ٤مة اًمٗمٓمـرإظمـراج ( هصًـ

ً يرج اًمزيم٤مة ) أنْ ( أًداد عّ ُفطٕ، ٗجيب أٙطًا توصًٕ ُفقتـٕ   ّْعوٟ كى 

 .لمَ ٛمِ سٚمِ يمقًمده اًمّمٖمػم وسمٜم٤مشمف وأُمف وأسمٞمف وقمبده إن يم٤مٟمقا ُمُ ( ًّ شٗجٞ ٗقسابٞ
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 ............... تؾزمه كػؼته من زوجي وؿرابي نْ وجيى أيضًو ظذ ـل مَ 

اًمنمح  

 وهي:  ،وفزـوة افػطر مخسي أوؿوت

ؿمـّقا   ـْ ُِمـ اً زءرُمْمـ٤من وضُمـ ـْ ُِمـ اً زءضُمـ أدر َ  ـْ ُمَ  : ذم طمؼ  وؿً وجوب ـ1

 ومٞمف اًمنموط اعمذيمقرة. ْت دَ ضمِ ووُ 

 أو  ؿمٝمر رُمْم٤من.  ـْ : وهق ُمِ وؿً جواز ـ3

: وهق إظمراضمٝم٤م يـقأ اًمٕمٞمـد سمٕمـد صـلة اًمٕمٞمـد، إٓ عمّمـٚمح٦م وؿً ـراهي ـ3

 يم٤مٟمتٔم٤مر ىمري٥م أو وم٘مػم ص٤مًمد ومل يمراه٦م طمٞمٜمئٍذ. 

ىمبـؾ صـلة و سمٕمـد صـلة اًمٗمجـر: وهق إظمراضمٝم٤م يقأ اًمٕمٞمد وؿً ؾضقؾي ـ4

 اًمٕمٞمد.

 : وهق إظمراضمٝم٤م سمٕمد همروب اًمِمٛمس يقأ اًمٕمٞمد. وؿً حرمي ـ5

 فائدة: 

٧م اًمٕمٞمـد يـقأ اجلٛمٕمـ٦م اعمتـ٠مظمرة قمــ يـقأ اًمٕمٞمـد ومـ٢مذا يم٤مٟمـ ٦مًمٚمٞمٚماًمٞمٚمف اًمٕمٞمد هل  

سمخـلا سمـ٤مىمل إيـ٤مأ ومـ٢من ًمٞمٚمتٝمـ٤م ًمٞمٚمـ٦م اًمسـب٧م شمٙمقن ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد ُمس٤مء اجلٛمٕمـ٦م 

 أ قمٚمٞمٝم٤م.شمت٘مدّ 
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 باب الصوم
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 باب الصوم

 ..............،وأمو افصوم ؾقجى برؤيي اهلَلل وإـامل صعبون ثَلثغ

اًمنمح  

 

 صومــــــال

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ژ  :: ُمٓمٚمؼ اإلُمس٤م ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممفغيً وهق 

: اإلُمســ٤م  قمـــ مجٞمــع شظََوً و .[36ُمــريؿ: ] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 اعمٗمٓمرات ُمـ ىمبؾ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م.

ومٞمج٥م صقأ رُمْم٤من وهق اًمِمٝمر اًمت٤مؾمع ُمـ إؿمٝمر اًم٘مٛمري٦م قمغم يمؾ 

 ُمسٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ـم٤مهر ُمٓمٞمؼ ًمٚمّمقأ.

سمٕمـد  واطمد ًمٚمٝمل   ٍ أي سمرؤي٦م قمدْ ( ٗأًا اهصَ٘ فٚجب بس ٙٞ اهلالي)

ائل أن يٙمقن قمد  ؿمٝم٤مدة وهق اعمسٚمؿ اًمذيمر ، وجي٥م ذم اًمرّ صمبقشمف قمٜمد احل٤ميمؿ

 اًمب٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ احلر اًمذي مل يرشمٙم٥م  يمبػمة ومل يٍم قمغم ومٕمؾ صٖمػمة.

اطمتٞم٤مـم٤ًم   ويٙمٗمل ذم دظمق  اًمِمٝمر رؤي٦م قمد  واطمد وذم ظمروضمف قمدٓن

 ب٤مدة.ًمٚمٕم

 يقُم٤ًم.( إكٌاي غعباْ ثالث )اهلل  ومٞمج٥م اًمّمقأ سمـ إن مل ُيرَ ( ٗ)
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َوَى افـقي بوفؼؾى ـل فقؾَي ؾؾَو كَ   ؾقفَو فزمَه أن يصَبح صَوئاًم ويؼضَ  يِسَ

إلمسوك ظن ادػطرات مَن افطعَوم وافؼَاب ايومًو، ويشسط فصحي افصوم 

   ............................................................... وكحومهو

اًمنمح  

 :ُمـ ًمٞمـ٤مزم رُمْمـ٤من (اهِٚٞ باهقوب كى هٚوٞ ًمّمح٦م اًمّمقأ )( ٗجتب) 

ُـّ  يمؾ ٕنّ  ف يٜمقي ُمـ أو  اًمِمٝمر صٞم٤مأ اًمِمـٝمر يمّٚمـ أنْ  يقأ قمب٤مدة ُمست٘مٚم٦م ويس

ًمُٞمث٤مب قمٚمٞمف صمقاب اًمٗمـرض قمـغم ُمـذه٥م اإلُمـ٤مأ  يمام هق ُمذه٥م اإلُم٤مأ ُم٤مًمؽ

 .ُم٤مًمؽ

ْْ أي ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم رُمْم٤من )( فٚٔااًمٜمٞم٦م )( فو٘ ُطٛ) ٙصـب    هصًـٕ أ

سمٕمد رُمْم٤من، وم٢من يم٤من ىمد ٟمقى ُمـ أو  اًمِمـٝمر صـٞم٤مأ ( صا٢ًٌا ٗٙقطٛ ًًٙ٘ا

س٥م ًمف أضمر اًمّمقأ قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مأ ُم٤مًمؽ وًمٙمــ جيـ٥م قمٚمٞمـف طُم اًمِمٝمر يمٚمف 

ُمــ أو  اًمِمـٝمر  ٟميس اًمٜمٞم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًمِمـٝمر ومل يٜمـقِ اًم٘مْم٤مء، ويمذًمؽ ًمق 

اًمّمقأ قمغم ُمذه٥م اإلُمـ٤مأ أضمر حس٥م ًمف ٟمقى ىمبؾ زوا  ؿمٛمس ذًمؽ اًمٞمقأ ًمٞمُ 

 أيب طمٜمٞمٗم٦م صمؿ ي٘ميض.

ــَ٘  ) ــاَ   اٗٙػـــرتط هصـــخٞ اهصـ ــّ اهطعـ ــسا  ًـ ــان عـــّ املفطـ إلًطـ

 إمم ضمقٍا ُمـ ُمٜمٗمذٍ  َؾ يِّم  ك قملم قمـ أنْ ( ُمـ يمؾ ُم٤م يسٛمّ ٗاهػساب ٗحنٌ٘ٓـا 

خَرج مَن  أو كشوؿوً ، ؼه، وفو ظودًا أدخؾه أذكه، أو أكػه، أو حؾْ ّل وإن ؿَ  ظؿداً 
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  ثم اشتـشؼه إػ خقوصقؿه ،كػه حلد افظوهرأ

اًمنمح  

ٌْيم٤من وصقًمف ) أو ُمٜمٗمتد، ومٞمٗمٓمر طمٞمٜمئٍذ إنْ  ُمٗمتقٍح  اًمـداظمؾ إمم ( دًا ٗإْ قـىّ ع

 وإٟمــُػ  وإذنُ  لْمٌ قَمــ دَ قْ اًمُٕمــ ٕنّ ( أدخوــٕ أذُــٕ أٗ أُفــٕ ًادْ٘ٗهــ٘ ُعــاجلــقا )

 ُمٗمتـقٌح  اًمٗمـؿ ُمٜمٗمـذٌ  ٕنّ  :(ِٕقِـ حْو) إمم دَ قْ ذًمـؽ اًمُٕمـ أدظمـَؾ ( أٗ) ُمٗمتـقٌح  ذٌ ٗمَ ٜمْ ُمَ 

ــذًمؽ، ) ــيم ــف ) يشء ذم أي ( ٘قًاأٗ ُُػ اهعــآس ثــٍ   ُفــٕ حلــدّ أخــسج ًــّ  أٟمٗم

خمــرج اخلــ٤مء قمٜمــد اإلُمــ٤مأ اًمراومٕمــل  افظََوهر ( وحََّد اضتِػــقٕ إىل خٚاغــٌٕٚ

 .وخمرج احل٤مء قمٜمد اإلُم٤مأ اًمٜمقوي

ذم طمٚم٘مـف مل  حـؾِ اًمٙمُ  ؿَ ـمْٕمـ يمتحؾ صمؿ وضمـدَ اٟمف ًمق أذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمد 

ــلم ًمٞمســ٧ْم  ٕنّ  :يٗمٓمــر ــذٍ  اًمٕم ــر ُ مَم ، وًمٙمـــ إوْ سمٛمٜمٗم ًمٚمّمــ٤مئؿ  آيمتحــ٤م ِ   شم

 .اًمٙمحؾ يٗمٓمر اإلُم٤مأ ُم٤مًمؽ اًم٘م٤مئؾ سم٠منّ  ظمروضم٤ًم ُمـ ظملِا 

 تنبيه: 

اًمٕمٚمؿ أهؾ  وإذن ُمٜمٗمذ ُمٗمتقح هذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمفُمٗمتقح اًمٕملم ًمٞمس٧م سمٛمٜمٗمذ  

ُمٜمٗمــذ  واًمٕمــلم ،إذن ُمٜمٗمــذ همــػم ُمٗمتــقح ظملومــ٤ًم ًمإلُمــ٤مأ اًمٖمــزازم اًم٘م٤مئــؾ سمــ٠منّ 

 ُمٗمتقح، واًمٕمٚمؿ احلدي٨م اًمٞمقأ يثب٧م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مأ اًمٖمزازم.
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 ..................................واإلمسوك ظن افؼيء ظؿدًا، وظن اجلامع 

اًمنمح  

( أُم٤م ًمق درقمف اًم٘ملء عٌـداً عّ اهق١ٛ ًمٚمّم٤مئؿ )( اإلًطانجي٥م )( ٗ) 

اًمب٤مـمـ سمٓمؾ صقُمف وٓ إصمـؿ قمٚمٞمـف  اًمٔم٤مهر إمم طمد   قم٤مد يشء ُمـ طمد   ومٜمٜمٔمر إنْ 

، أُمـ٤م إذا مل يٕمـد ؿَ د إقم٤مدشمـف إمم اًمبـ٤مـمـ سمٓمـؾ صـقُمف وأصمِـشمٕمٛمّ  إن مل يتٕمٛمد وم٢منْ 

 اًمب٤مـمـ ومّمقُمف صحٞمد. يشء ُمٜمف إمم طمد  

ــ٤م  )( ٗ) ــ٤م  ( عــّ اجلٌــاع جيــ٥م اإلُمس ــ٤مجلامع إدظم ــراد سم ــدًا، واعم قمٛم

ٚمـق يمـ٤من ٟم٤مؾمـٞم٤ًم وماحلِمٗم٦م أو ىمدره٤م ُمـ وم٤مىمده٤م ذم ومرٍج ؾمقاء أٟمز  أأ مل يٜمـز ،  

ًمٚمّمقأ ومل يبٓمؾ صقُمف. وُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من قم٤مُمـدًا قم٤معمـ٤ًم سمـ٤مًمتحريؿ 

 :٥م قمٚمٞمف ؾمت٦م أؿمٞم٤مء وهلخمت٤مرًا همػم ُمٙمره شمرشمّ 

 . سمٓملن اًمّمقأ ـ1

 .اإلصمؿ ـ3

 .وضمقب اإلُمس٤م  سم٘مٞم٦م اًمٜمٝم٤مر ـ3

ومٞمـف وٓ  وضمقب اًمتٕمزير وهق اًمت٠مدي٥م ُمـ ىمبؾ احل٤ميمؿ قمغم ذٟمـ٥م ٓ طمـدَّ  ـ4

 .ًا ُمـ احلدود٤مرة، وٓ يبٚمغ سم٤مًمتٕمزير طمدّ يمٗمّ 
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 ................................... خروج ادـي بوختقور، :أي ،وآشتؿـوء

اًمنمح  

 .وضمقب ىمْم٤مء ذًمؽ اًمٞمقأ ـ5

 .وضمقب اًمٙمٗم٤مرة اًمٕمٔمٛمك ـ6

 وافؽػورة افعظؿى هي إحدى افثَلث افتوفقي: 

 ٜم٤ًم.قمتؼ رىمب٦م ُم١مُمٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب اعمخّٚم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ إظملًٓ سمٞمّ  ـ1

 صٞم٤مأ ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم. ـ3

 إـمٕم٤مأ ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤ًم ًمٙمؾ ُمسٙملم ُمّد. ـ3

إٓ  ظمـرىإوجي٥م اًمؽمشمٞم٥م سملم هذه اًمثلصم٦م قمغم ُم٤م ذيمر ومل يٜمت٘مـؾ إمم 

 إذا قمجز قمـ اًمتل ىمبٚمٝم٤م.

وإٓ ( االضــتٌِا١ أٜ خــسٗج املــي باختٚــازاإلُمســ٤م  قمـــ )جيــ٥م ( ٗ)

طمتك ًمق يم٤من ظمروضمف سم٘مبٚم٦م أو ُمْم٤مضمٕم٦م سمنمط يمقٟمف سمٖمػم طم٤مئؾ، سمٓمؾ صقُمف 

أُم٤م ُمع احل٤مئؾ ومل يٗمٓمر إٓ إذا ىمّمد سم٤معمْم٤مضمٕم٦م ظمـروج اعمٜمـل. وٓ يٗمٓمـر إذا 

و أطمـس أيم٤من ظمروج اعمٜمل سمٗمٙمر أو ٟمٔمر إٓ إن يم٤من ُمـ قم٤مدشمف اإلٟمزا  سمذًمؽ 

 وم٠مداُمف طمتك أٟمز .  ..ٞمُِّئفِ سمَِتٝمَ 
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، افشَفوات ف رمضَون مَن مَلـولوويـبغي اإلمسوك ظن تـوول ادحرمَوت 

أي يَذهبن -مخس يػطَرن افصَوئم )وف احلديٌ )، وكؿقؿي وكحوهو وؽقبي

 (،(وافغقبَي، وافـؿقؿَي، وافقؿَغ افؽوذبَي، وافـظَر بشَفوة، افؽذب -أجره

 . من ذفك ظوؾوكو اهلل بؿـّه آمغ ؾؾقحذر

اًمنمح  

ٛ ) لدابهٜم٤م  ( ٗ)  اإلًطـان عـّ   ، ومٞمٜمبٖمـل )ًمٚمّم٤مئؿ اًمت٘مٞمد هبـ٤م( ِٙبػـ

ــذًمؽ،تِــاٗي امسًــا   ــ٤مر يم ــد اإلومٓم ــ٤مء اًمّمــقأ وقمٜم ــ٤مو  ( ٗ) ( أصمٜم ـــ شمٜم قم

( ْ سم٤مخلّمقص وذم همـػمه سمـ٤مًمٕمٛمقأ طمتـك  ـس سمـ٤مجلقع ( اهػٔ٘ا  يف زًطـا

أي ٓ ( ًـّ ًـأك٘ي  ومٞمذيمر إظمقاٟمف اًمٗم٘مراء، ومٞمٛمتٜمـع قمــ شمٜمـ٤مو  اًمِمـٝمقات )

ُمٗمّٓمرات طمسٞم٦م ومٝمٜم٤م  ُمٗمّٓمرات ُمٕمٜمقي٦م جيـ٥م يمام شمقضمد ( ٗذم شمٜم٤موهل٤م ) يٙمثر

ٞ قمـ يمؾ )ٞمٜمبٖمل ًمف اإلُمس٤م  قمٜمٝم٤م وم اإلُمس٤م   اعم١مُمـ أظم٤م   َ رُ يمْ وهل ذِ ( غٚبـ

اًمٙملأ سم٘مّمد اًمٗمتٜمـ٦م وًمـق  ُؾ ٘مْ وهل ٟمَ ( ٗمنٌٚٞ، )ُم٤م ذيمرشمف يم٤من ومٞمف سمام يٙمره وإنْ 

ُمـ يمذب ويملأ وم٤مطمش ويٛملم يم٤مذسم٦م، وٟمٔمـر  (ٗحن٘ٓـا )يم٤من ص٤مدىم٤ًم ومٞمام ٟم٘مؾ، 

ْ مخــــظ ٙفٍطــــ)) :ٗيف احلــــدٙث)سمِمــــٝمقة،   (أٜ ٙــــرٓر أجــــسٖ)اهصــــا٢ٍ  س

وىمـ٤م  سمٕمـض  ((ٗاهٌٌِٚٞ، ٗاهٌٚ  اهلاذبٞ، ٗاهِعس بػٔ٘ٝ اهلرب، ٗاهػٚبٞ،

ل اًم٘مـقًملم صـ٤مطم٥م يبٓمٚمـ صقُمف ويٚمزُمـف اًم٘مْمـ٤مء، وقمـغم يِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنـ

يـ٤م ( فوٚخـرز ًـّ ذهـم عافاُـا اهلل مبِّـٕ آًـ       )اًمقىمقع ذم واطمد ُمٜمٝم٤م حمروأ 
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 رب اًمٕم٤معملم.

 

 

 

 

 
 

 

 تهبيه يف أحكام الهضاء
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 هـــــتهبي

م أحؽوم احلقض وافـػوس ومو جيى ؿضوؤه من جيى ظذ افـسوء تعؾّ 

 ................... م أوفقوؤهنّ وأثِ  افصوم وافصَلة ومو ٓ جيى وإٓ أثؿنَ 

اًمنمح  

 هــــــتهبي

 ؼ سمبٕمض إُمقر اًمقاضمب٦م ذم طمؼ اًمٜمس٤مء.ُمتٕمٚمّ 

ـّ ( جيب عوٟ اهِطا١)  ،امتُمـتٕمٚمّ  ىمبؾ اًمبٚمـقغ طمتـك ٓ يـبٚمٖمـ إٓ وهـ

ـّ  ـَ  ٕهن ٍ أحلـاَ احلـٚا   تعوٍـ ذم اًمتٙمٚمٞمـػ ومٞمجـ٥م قمٚمـٞمٝمـ ) سمـ٤مًمبٚمقغ يـدظمٚم

   ّ  ٗاهِفــاع ًٗــا جيــب قطــا ٖ ًــّ اهصــَ٘ ٗاهصــالٝ ًٗــا ال جيــب ٗإال أمثــ

ّّ ٍ ٗأِث  .ـإمم ُمـ يٕمٚمٛمٝم ـيٕمٚمٛمقهـ ذًمؽ أو يرؿمدوهإذا مل ( أٗهٚا ٓ

وْشقمـ٤ًم: دأ  .اًمـقادي إذا ؾمـ٤مَ   ٘مـ٤م  طمـ٤مَض ًمٖم٦م: اًمسـٞملن، يُ  واحلقض

ُمـ أىمَم رطمؿ اعمرأة قمغم ؾمبٞمؾ اًمّمـح٦م ُمــ همـػم  ُج يرُ  -أي ـمبٞمٕم٦م  - ٦مٍ ٚمّ بِ ضمِ 

 ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م. ،ؾمب٥م

ئمٝمر ومٞمٝم٤م احلٞمض ًمٚمٛمرأة شمسع ؾمٜملم ىمٛمري٦م  يٛمٙمـ أنْ  ٦مٍ ٜمَ ؾَم  وأىمّؾ 

إذا سم٘مل ُمـ اًمتسع اًمسٜملم أي٤مأ ٓ شمسع  رُ ٖمتٗمَ ٦م، وُمٕمٜمك شم٘مريبٞم٦م أٟمف يُ شم٘مريبٞم

 اعمتب٘مٞم٦م ُمـ  يم٤مٟم٧م اعمدة  وهل ُم٤م دون اًمست٦م قمنم يقُم٤ًم، أُم٤م إذا  ،راً ْم٤ًم وـمٝمْ طمٞمْ 
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عًو ف أيوم ٓ تزيد ظذ مخسي تؼطّ احلقض يوم وفقؾي، وفو ـون مُ  وأؿّل 

 .....................افصَلةؾؽؾفو حقض جيى ؿضوء افصوم ٓ ، ظؼ يوموً 

اًمنمح  

ْمـ٤ًم سمـؾ دأ اًمتسع اًمسٜملم ؾمت٦م قمنم يقُم٤ًم أو أيمثـر ورأت اًمـدأ ومـل يٙمـقن طمٞمْ 

 .وٓ شمبٚمغ سمف ومس٤مد

 أمثلة على ذلك:  

دُم٤ًم ىمبؾ سمٚمقهمٝم٤م اًمتسع اًمسٜملم سمثامٟمٞم٦م قمنم يقُم٤ًم يمـ٤من ذًمـؽ اًمـدأ دأ  ًمق رأْت  ـ1

 ومس٤مد.

دُم٤ًم ىمبؾ سمٚمقهمٝمـ٤م اًمتسـع اًمسـٜملم سمٕمنمـة أيـ٤مأ يمـ٤من ذًمـؽ اًمـدأ دأ  ًمق رأْت  ـ3

 .قمغم ذًمؽ ْس طمٞمض، وىمِ 

ـٍ ( ٗأقّى) ًُيستٛمر ومٞمف ) زُم ( عًاتقٍطاحلٚا َٙ٘ ٗهٚوٞ، ٗه٘ كاْ 

( يف أٙاَ ال تصٙد عوٟ مخطٞ عػس ًًٙ٘ايٙمقن ٟمزو  هذا اًمدأ ) سمنمط أنْ 

أي اخلٛمس٦م ( فلؤإم٤ًم ظمل  اخلٛمس٦م قمنم يقُم٤ًم )ت٘مٓمّ ومٚمق يم٤من يمذًمؽ وًمق ُمُ 

ًم٘مق  ( ال اهصالٝاًمقاىمع ومٞمٝم٤م ) (حٚا جيب قطا١ اهصَ٘قمنم اًمٞمقأ )
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 ................. ،زاد ؾفو اشتحوضي ؾننْ  وأـثره مخسي ظؼ يومًو بؾقوفقفو، 

اًمنمح  

ونَ ))قم٤مئِم٦م قمٚمٞمٝم٤م رضقان اهلل:  ةاًمسٞمد  َؾـُْمَمرُ   -أي احلٞمض  - َذفَِك  ُيِصقُبـَو ـَ

ََوءِ  ََْومِ  بَِؼَض ََْمَمرُ  َوَٓ  افصَّ ََوءِ  ُك ََََلةِ  بَِؼَض ىمْمــ٤مء  وٕنّ  أظمرضمــف ُمســٚمؿ: ((افصَّ

ــف ُمِمــ٘مّ  ــ٤م  صــٚمقات جيــ٥م قمــغم احلــ٤مئض واًمٜمٗمســ٤مء  ٦م، إٓ أنّ اًمّمــلة ومٞم هٜم

 لظمر اًمٙمت٤مب. ذم ؾمت٠ميت ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممو ،ىمْم٤مؤه٤م

 وهي:  ،وهذا إؿل فؾحقض فه صورتون

 أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م. ًل سمٛم٘مدارِّم تّ شمرى اًمدأ ُمُ  أنْ  :إوػ

ىم٤ًم ومؽمى ؾم٤مقم٦م ٟم٘م٤مًء وؾم٤مقم٦م دُمـ٤ًم ُمـثًل، وًمٙمــ ٗمرّ شمرى اًمدأ ُمُ  أنْ  :افثوكقي

جمٛمقع ؾم٤مقم٤مت اًمدأ يمّٚمف أرسمـع وقمنمـيـ ؾمـ٤مقم٦م ذم ضـٛمـ مخسـ٦م قمنمـ يقُمـ٤ًم 

 ومتٙمقن اخلٛمس٦م قمنم يقُم٤ًم يمٚمٝم٤م طمٞمض.

ــر زُمـــ يســت( ٗأكثــسٖ) ــف احلــٞمض )ٛمأي أيمث مخطــٞ عػــس ًٙ٘ــًا  ر ومٞم

 أو ؾمبع أي٤مأ سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م.وهم٤مًمبف ؾم٧م ( بوٚاهٚٔا

٘ ظمـروج اًمـدأ قمــ مخسـ٦م قمنمـ يقُمـ٤ًم )( فإْ شاد) ٞ  فٔـ هلـ٤م ( اضتخاضـ

صـح٦م أىمس٤مأ ؾمبٕم٦م، ومام طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمف اؾمتح٤مض٦م ُمـ هذه إيـ٤مأ ومـل يٛمٜمـع 

 .اًمٕمب٤مدة
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ى وتتوضل فؽل ؾريضي،  وتصوم وتعص  صّع تُ  ؾقجى ظؾقفو أنْ  

ظؼ يومًو  مخسي وافدموإذا ـون بغ افدم ، افوضوء َى ر بوفصَلة ظؼِ تبودِ و

أمؽن مجعه مع  دون ذفك ؾحقض واحد، وإنْ  ـون وإنْ  كؼوء ؾفام حقضون،

 .................،ٓ يزيد مع افـؼوء ادتوشط ظذ مخسي ظؼ يوموً  إول بلنْ 

اًمنمح  

ْْ ) ذم طم٤مًم٦م آؾمتح٤مض٦م( فٚجب عوٚٔـا )  ( بٛ ٗتصـَ٘ ٗتعصِّـ  صـوٍ ُت أ

ٞ )ومرضمٝم٤م   أنْ ( ٗقازم سمـلم أومٕمـ٤م  اًمقضـقء )شُمـجي٥م أْن و( ٗتت٘ضأ هلى فسٙطـ

 يمٖمػمه٤م ممـ هق دائؿ احلدث.( تبادز باهصالٝ عقب اه٘ض١٘)

إذا كـاْ بـ  اهـدَ    )ىمد يقضمد سمـلم دُمـ٤مء احلـٞمض ذم أي٤مُمـف ٟم٘مـ٤مء ومــ( ٗ)

   ْ ــدأ إو  طمــٞمض أو ، ( ٗاهــدَ مخطــٞ عػــس ًٙ٘ــًا ُقــا١ فٌٔــا حٚطــا اًم

ؾم٤مقم٤مت يمؾ دأ أرسمع وقمنميـ واًمدأ اًمث٤مين طمٞمض صم٤مٍن، وهذا إذا يم٤من جمٛمقع 

 ؾم٤مقم٦م وإٓ ومام يم٤مٟم٧م ؾم٤مقم٤مشمف أىمؾ ُمـ أرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ومٝمق اؾمتح٤مض٦م.

ـــ٤مين )( ٗإْ كـــاْ) ـــدأ اًمث ـــدأ إو  واًم ـــلم اًم أي دون ( دْٗ ذهـــمسم

ْْ فخٚا ٗاحد ٗإْ أًلّاخلٛمس٦م قمنم يقُم٤ًم ) ( ال ٙصٙد مجعٕ ًع األٗي بأ

ِقــا١ املت٘ضــى عوــٟ ًــع اهقمــدد مجٞمــع إيــ٤مأ أي أيــ٤مأ اًمــدأ إو  واًمثــ٤مين )

 وم٢من زادت وم٤مجلٛمٞمع اؾمتح٤مض٦م.( مخطٞ عػس ًًٙ٘ا
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......................................................................... 

اًمنمح  

وهم٤مًمبـف صمـلث وقمنمـون  ،سملم احلٞمْمتلم مخس٦م قمنم يقُم٤مً  رِ ٝمْ اًمٓمّ  ىمؾُّ أو

وم٘مد ٓ اـٞمض اعمـرأة إٓ ُمـرة  ،ٕيمثره وٓ طمدّ  ،أو أرسمع وقمنمون يقُم٤مً  ،يقُم٤مً 

 وىمد ٓ اٞمض أصًل. ،واطمدة

طم٤مضـ٧م اعمـرأة  ، ومـ٢منْ هم٤مًمبـ٤مً  رٍ ف ٓ يٚمق ؿمٝمر ُمـ طمـٞمض وـمْٝمـٟمّ أقمٚمؿ او

أيمثر احلٞمض وهق مخس٦م قمنم يقُم٤ًم ـمٝمرت سم٘مٞم٦م اًمِمـٝمر وهـق اخلٛمسـ٦م اًمٕمنمـ 

طم٤مض٧م هم٤مًم٥م احلـٞمض يمـ٠من طم٤مضـ٧م ؾمـت٦م أيـ٤مأ ُمـثلً  اعمتب٘مٞم٦م، وإنْ اًمٞمقأ 

رت طم٤مض٧م ؾمبٕم٦م أي٤مأ ـمٝمُ  أرسمع وقمنميـ يقُم٤ًم وم٢منْ  وهق اًمِمٝمرـمٝمرت سم٘مٞم٦م 

  ، ذم اًمٖم٤مًم٥م.صملث وقمنميـ يقُم٤ًم وهٙمذا

يم٤من اعمقًمقد قمٚم٘م٦م أو ُمْمٖم٦م  رج قم٘م٥م اًمقٓدة، وإنْ ٤مهق: اًمدأ اخل وافـػوس

خلروضمـف سمٕمـد  :ل ٟمٗم٤مؾم٤مً ٛم  وؾُم  ،أهن٤م ُمبدأ ظمٚمؼ لدُمل :صقرة ظمٗمٞم٦م ىم٤مًم٧م ىم٤مسمٚم٦م ومٞمٝم٤م

 .سٍ ٗمَ ٟمَ 
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  .يومًو، وأـثره شتون يوموً  وؽوفبه أربعون افـػوس حلظي، وأؿّل 

اًمنمح  

يــرج ومٞمٝمــ٤م اًمــدأ دومٕمــ٦م واطمــدة صمــؿ يٜم٘مٓمــع، ( اهِفــاع حلعــٞ ٗأقــّى) 

ومـ٢مذا اٟم٘مٓمـع اًمـدأ سمٕمـد اًمسـتلم ( ٗغاهبٕ أزبعْ٘ ًًٙ٘ا ٗأكثـسٖ ضـتْ٘ ًٙ٘ـاً   )

اًمٞمقأ وًمق حلٔم٦م صمؿ قم٤مد يم٤من اًمٕم٤مئد طمٞمْم٤ًم، أُم٤م ًمق اٟم٘مٓمع اًمدأ ىمبؾ اًمستلم صمـؿ 

 :ومٜمحٙمؿ سم٠مٟمف طمٞمض سمنمـملم ومه٤مقم٤مد 

 أن يٕمقد سمٕمد مخس٦م قمنم يقُم٤ًم ُمـ اٟم٘مٓم٤مقمف. ـ1

 أن يٕمقد ىمبؾ اخلٛمس٦م قمنم يقُم٤ًم وًمٙمٜمف ىمد شمؿ سمف اًمستلم. ـ3

 هـــــمثال  : 

اؾمتٛمر دأ اًمٜمٗم٤مس مخس٦م ومخسلم يقُم٤ًم صمؿ اٟم٘مٓمـع قمنمـة أيـ٤مأ وقمـ٤مد، طمٙمٛمٜمـ٤م 

ٕن  :يقُمـ٤مً قمغم اًمٕم٤مئد سم٠مٟمف طمـٞمض وإن يمـ٤من آٟم٘مٓمـ٤مع أىمـؾ ُمــ مخسـ٦م قمنمـ 

إٓ سمٕمـد آٟم٘مٓمـ٤مع ُمـ اًمستلم  اًمٕمنمة إي٤مأ ىمد شمؿ هبـ اًمستلم يقُم٤ًم إذ مل يتبَؼ 

 مخس٦م أي٤مأ.
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وجبًَ وفَو آخَر جَزء مـَه،  وإذا ضفرت ادرأة ف وؿً من إوؿَوت

ضفرت ف وؿً افعرص وجبً افظفر معفَو،  وإن ـوكً، صَلة ذفك افوؿً

  .ؿً افعشوء وجبً معفو ادغرب أيضوً و أو

وإذا ضرأ احلقض أو افـػوس ف وؿً صََلة ؿبَل أن تصَؾقفو وؿَد مهَ مَن 

 وجى ظؾقفو ؿضوؤهو بعد ضفرهو.  ؿتفو ؿدر مو تػعؾفوأول و

اًمنمح  

 مسألة زوال املانع: 

             ( ٕ يمــ٠من ( ٗإذا طٔــس  املــسأٝ يف ٗقــت ًــّ األٗقــا  ٗهــ٘ آخــس جــص١ ًِــ

 ،اًمتل ـمٝمرت ومٞمـف( ذهم اه٘قـت ٗجبت صالٝ ).. ىمدر شمٙمبػمةاًمقىم٧م  سم٘مل ُمـ

ٛمــع ُمــع اًمتــل ىمبٚمٝمــ٤م ذم اًمســٗمر ذم وىمــ٧م صــلة دُم  ىمــد ـمٝمــرت( ٗإْ كاُــت)

طٔــس  يف ٗقـت اهعصــس ٗجبــت  وضمبــ٧م صــلة اًمقىمــ٧م واًمتــل ىمبٚمٝمــ٤م، يمــ٠من )

ٗقـت اهعػـا١ ٗجبـت    ـمٝمرت )( أٗ) ٕهن٤م دمٛمع ُمٕمٝم٤م ذم اًمسٗمر( اهعٔس ًعٔـا 

وىمـ٧م اًمٔمٝمـر أو  سمخلا ُم٤م ًمق ـمٝمرت وىم٧م اعمٖمـرب أو (ًعٔا املػسب أٙطًا

 .اًمقىم٧م وم٘مط ٦مَ وىم٧م اًمٗمجر ومل دم٥م إٓ ص٤مطمب

 املانع وءمسألة طر:  

ٗإذا طسأ احلٚا أٗ اهِفاع يف ٗقت صالٝ قبى أْ تصوٚٔا ٗقد ًطـٟ  ) 

زُمـ  أي ( قدز ًا تفعوـٔا احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس )ـُمُروَء طمتك ( ًّ أٗي ٗقتٔا

 ىمْمـ٤مء وٓ جيـ٥م( ٗجـب عوٚٔـا قطـا ٓا بعـد طٔسٓـا     يسع ومٕمؾ اًمٗمـرض )
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ََو فومثؾ ََه  ف ََى ظؾق ََون وادغؿ ََك ادجـ . . ف ؿضََوء افصَََلة روعَادصََوذف

 .واهلل أظؾم ؿهؾؾقتعؾّ 

اًمنمح  

 ومرض لظمر ُمٕمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم.

ــ) ــم ٔا يفًٗثوـ ـــؿ ( ذهـ ـــ٤مٟمع وـمرأي ذم طمٙم ـــوزوا  اعم ــْ٘ ف )ئ اجملِـ

واًمّمبل إذا سمٚمغ ويمؾ ُمـ ـمرأ قمٚمٞمف ُم٤مٟمع ًمٚمٕمب٤مدة أو ( ٗاملػٌٟ عوٕٚ ٗاملصسٗع

قطـا١ اهصـالٝ   ُمسـ٠مًم٦م )( يفاعم٤مٟمع ُمـ اًمٕمب٤مدة، ومـل يتٚمـػ طمٙمٛمـف )زا  قمٜمف 

ٗاهلل يمؾ ؿمخص ًمٞمٙمقن قمغم دراي٦م سمف ومل ي٘مع ذم شمـر  اًمّمـلة، )( فوٚتعوٌٕ

 (.أعوٍ
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 .وصذ اهلل ظذ شقدكو ُمؿد وآفه وصحبه وشؾم واحلؿد هلل رب  افعودغ

 

ٗضوٍ ٗاحلٌد هلل زب   ٗصوٟ اهلل عوٟ ضٚدُا ذلٌد ٗآهٕ ٗصخبٕ) 

 (.اهعامل 

 اخلامتة

ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمنمح اعمب٤مر  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم فمٝمـر يـقأ قمرومـ٦م 

اًمت٤مؾمع ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م احلراأ ُمـ قم٤مأ صمامن وقمنميـ وأرسمع ُم٤مئـ٦م وأًمـػ  

ُمـ هجـرة احلبٞمـ٥م صـغم اهلل قمٚمٞمـف ولًمـف وصـحبف وؾمـٚمؿ سمّمـٜمٕم٤مء  هـ(1438)

 اعمحروؾم٦م.

سمف  يٕمؿّ  نْ أجيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ و ٚمف وأنْ يت٘مبّ  أنْ  أؾم٤م  اهلل شمٕم٤ممم

ن يـدقمق أيّمٚمد ُم٤م وضمد سمف ُمـ اخلٓمـ٠م و اًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع، وـمٚمبل ممـ ىمرأه أنْ 

، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مر  زم وًمقاًمدي وُمِم٤ميل وأهؾ سمٞمتل وُمـ ًمف طمؼ قمكمّ 

ظمـر قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ولًمف وصحبف واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من إمم يـقأ اًمـديـ، ول

 دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.  
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 الفهسس
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 الفهزس

 فصػحيا ادوضوع ..

 7 شم٘مريظ اًمٕملُم٦م ؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري .............

 9 شم٘مريظ اًمٕملُم٦م قمكم اعمِمٝمقر سمـ حمٛمد سمـ طمٗمٞمظ ................

 11 سمٙمر اًمٕمدين سمـ قمكم اعمِمٝمقر ................شم٘مريظ اًمٕملُم٦م أيب 

 13 شم٘مريظ اًمٕملُم٦م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ ...............

 14 شمرمج٦م ُم١مًمػ اًمٜمبذة احلبٞم٥م قمبداًمرْحـ اعمِمٝمقر ...............

 33 ..ُم٘مدُم٦م اًمِم٤مرح.............................................

 37 ......................................................اعم٘مدُم٦م 

 38 .............................................. أريم٤من اإلؾملأ

 43 ................................................ أريم٤من اإليامن

 48 ............................................. أريم٤من اإلطمس٤من

 49 ................................................. أريم٤من اًمديـ

 53 ............................................. ومروض اًمقضقء

 61 ............................................. ٟمقاىمض اًمقضقء

 73 ............................................. ُمقضمب٤مت اًمٖمسؾ

 76 .............................................. ومروض اًمٖمسؾ
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 افصػحي ادوضوع ..

 77 .................................................. سم٤مب اًمتٞمٛمؿ

 81 ............................................... اًمّملة يمت٤مب

 83 .............................................. ْشوط اًمّملة

 91 .............................................. ومروض اًمّملة

 114 .............................................. أسمٕم٤مض اًمّملة

 116 ................................................. ـ اًمّملةٜمؾم

 118 ................................................ صٗم٦م اًمّملة

 113 ................................................ صلة اجلامقم٦م

 119 ................................................ صلة اجلٛمٕم٦م

 133 ................................................ صلة اجلٜم٤مزة

 137 .................................................. سم٤مب اًمزيم٤مة

 135 زيم٤مة اًمٗمٓمر ..................................................

 137 ................................................. سم٤مب اًمّمقأ

 145 ......................................................... شمٜمبٞمف

 155 اخل٤ممت٦م .......................................................

 157 ..................................................... اًمٗمٝمرس
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 فؾتواصل مع ادمفف:
 11967733366861 ضمقا :

 alwialaidaroos3@gmail.com سمريد اًمٙمؽموين:

 https://www.facebook.com/alwi.alaidaroos: ومٞمس سمق 

  

mailto:alwialaidaroos3@gmail.com
https://www.facebook.com/alwi.alaidaroos
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